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الفهرسةبطاقة

القوميةوالوثائقالكتبلدارالعامةالهيئةإعداد

الفنيةلشئونلمإدارة

يومار،نجىبو

ترجمة؟بونجىماريو:تاليف/فلسفىبحث:والعقلالمادة

اسماجملصلاح:وتقليم

91،2،للترجمةالتومىالمركزالقاهرة-اط

سم24،ص752

)فلسفة(المالية-1

العقل2-

ومقلم()مترجمصلاحإسماعيل)1(

14613العنوان)ب(

8689/9102الإيداعرقم

*.!.3.)-789-29-779--61555:الدولىالترقيم

الأميريةالمطابعلشنونالعامةبالهيئةطبع

المختلفةالفكريةوالمذاهبالاتجاهاتتقديمإلىللترجمةالقوميالمركزإصداراتتهدف

لثافاتهم،فيأصحابهااجتهاداتهىتتضمنهاالتيوالأفكاربها،وتعريفهالعربيللقارئ

المركز.رأىعنبلضرورةتعبرولا
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مةمقلى

النسقيةيةوالمافىبولجىما!رلو

فلسفيةحشرةالأرجحعلىتجد،العلمفىفادحاخطأتحلل*عندما

لا!+!ح،كاهلالملمع3!+4يعأ+652.3،4

عالمفيلسوفا-سيرة

أنصارفهمالسعداءفأما.آخرونبهوسيضيققومالكتاببهذاسيسعد

الذينفهمالضائقونوأما.الإنسانىوالمدهبوالماديةالعلميةوالفلسفةالعلم

الفينومينولوجيا،أنصارهموهؤلاء؟العلمقبضةمنالفلسفةتحريريرومون

جانبإلى،النقديةوالنظرية،الحداثةبعدوماوالهرمنيوطيقا،والوجودية

الحدسى،المذهبوأنصار،الممكنةالعوالموميتافيزيقا،المثاليةفلاسفة

ذلك.دونوكثير،النفسىالتحليلوأصحاب،الثنائيةوأنصار

فىواجد-شكلا-فإنكالضائقين،منأمالسعداءمنكنتوسواء

دفعاويدفعكومعارفكعقلكيتحدىضخما،وفلسفياعلمياراداالكتابهذا

أنىتظنولا.والمادةالعقلرأسهاعلىكبيرةقضايافىالنظرمعاودةإلى

لأنهذاإلىمحتاجافلست،الكتابفىالترغيبمذهبالحديثبهذاأذهب

كتابةيستطيعونالذينهمالفلاسفةمنقلةا!ن3قال:عندمابهتكفلقدجمرى

3(.عا7؟لة)1215:1202"الفكرىأفقهواشماععمقهفىهذاملوعمل
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أنقبلالعالمالفيلسوفهذاحياةمنطرفالكأقدمأنالخيرمنوأرى

الئرىمضنمونهلأنالكتابخلاصةوليسالفلسفى،مذهبهخلاصةلكأقدم

اليسيراللكخيصيتحدى

بوقفالناساحتفلحتىأورارها،تضعالأولىالعالميةالحربتكدلم

ماريوولدلزواجهما.الوحيدةالثمرةبونجىوكانغريبانوالتقى،الدمار

9191عامسبتمبر21فىالأرجنتينفىآيرسبوينسفىبونجىأوجوستو

ئينالذالبةسيرتهيستالطونراهالسطورهذهكتابةحتىيرزقحيايزالولا

غيرالكئيرةالنتائجمننليجةأنا11:بقوله"عالمفيلسوفذكريات:عالمين

أننىأحسبوبالفعل1891(.أ-)149الأولىالعالمبةللحربالمقصودة

الحربللمجررةنهايةوضعتالئىبالهدنةالاحلقالخال!متخيلاكنت

أنالظنوأغلب.التاريخفىالشائعةغيرالسخيفةالداميةالطويلةالعالمية

عدنفندقفىبالمصادفةالتقياجدامخلالفةخلفياتمنكاناوانوالدئ

أحدخائلوذلكالأرجنلين-قلبفىقرطبةفىهضبةمنتجع-لافالدافى

س!!+ولكا!.1602:)1"انتظارهطالالذىالحدثبهذاالاحتفالات

بستفيهايقرأأناستطاعإذ،المبكرةسنواتهفىطلعةبونجىوكان

واللالمينية.والألمانيةوالإيطاليةوالفرنسيةوالإنجليزيةالإسبانيةهىلغات

الأثر،يكونماوأشدكأحسنتعليمهفىأثرتالمتعددةاللغويةالمقدرةوهذه

فىالحديثةالكتاباتفىماوأفضلالكلاسيكيةالأعماليقرأأنلهسمحتفقد

حولالإيديولوجيةالأحكامعلىالاعتمادمنأيضاوحررته.الأصليةلغاتها

والئلاثينياتالعشرينياتفىالأرجنتينوكانت.بالإسبانيةينشرأويترجمما

وكانتمفتوحا.مجتمعاكونهامنأكثرمغلقامجتمعاالماضىالقرنمن
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وحافظتهللر،فاشيةالأرجنلينوأيدت،الأيمنالجناحسياسةعليهاشميطر

لثاحفىأ،!7(.44913عامحتىألمانيامعدبلوماسيةعلاقاتعلى

4913(1202:

وبالفعل،الأرجنتينيةالفلسفةكانت،تعليمهيللقىبونجىكانوعددما

،الجديدةوالتؤماويةالمدرسيةعليهاتهيمناللالينية،الأمريكيةالفلسفةمعظم

ذلكفىبما،المثاليةمنمنوعةوصورالفينومينولوجيا،إلىبالأضافة

نفسه.علموإنمامعلمعنالفلسفةيأخدولم؟ي!س!ط،أ!الاأ()434:3"2الهدجلد4

والذريةالنوويةالفيزياءمشكلاتفىالعملبونجىبدأ4391عاموفى

الأسئرالىالمهاجر1(،ا-9889)30أدماشأ!4مم!حص!كابكجويدوإشرافتحت

شكرهالذفالمعلموهو،البوريلزونوجوداقلزحمنوأوك،هيزنبرجوتلميذ

ع:+دا!(علمىعلىسبيلالهاتجدبأنللسياسةأسمحألا"علمنىلأنهبونجى

جامعةمن5291عامفىالد!كتوراهدرجةعلىبونجىوحصل991:ا)524

0691(.عامفى)ونشرتالنسبىالإلكلزونكينمالتكاعنبأطروحةلانجلائا

الكممبكانيكافئمشكلاتعنالبحوثمنمجموعةنشرالفلزةهذهوفى

!(.ولولع!.!91او.6791.5691.5591.45)7791

مععامنصفمدةبونجىعملالماضىالقرنمنالخمسينياتأوائلوفى

رافضاأصبحالذىبونجى،عين5691عاموفى7!!.أ4ولطه!بومليفيد

آيرسبوينسجامعتىفىالنظريةللفيزياءأستاذا،الكمميكانيكا!بومللقرير

وفى.آيرسبوينسجامعةفىلعلمفلسفةكرسىنل5791عاموفىولابلاتا.

المضطربةالسياسيةالظروفبسببالأرجنتينمنالرحيلقررأ639عام

الولاياتفىزائرأستاذوهو،سنواتعدةأنفقأنوبعدغيفا.اضطرابا

.6691عامكندافىالمقامبهاستقروألمانيا،والمكسيكالمتحدة
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صديقهشأنذلكفىشأنه،الإنتاجغزيرعالمفيلسوفبونجى

ريشرنيقولاس،الكتابهذاإليهأهدىالذىالأمريكىالألمانىالفيلسوف

منيقربمابالقلمفيهاأمسكحتىأمدهاطلعقليةحياةلبونجىأتيحتوقد

وفلسفى.علمىبحثوخمسمائةكتاباخمسينمنأكثروكتبعاما،ثمانين

فىقائمةفىوالبحوثالأخرىالكتبوستجدبعضها،إلىالإشارةوحسبى

.الكتابهذانهايات

9591،الحديثالعلمفىالسببىالمبدأمكانة:السببيةا-

6291،والعلمالحدس2-

6391،البساطةأسطورة3-

6791،العلمىالبحث4-

6791الفيزياء،أسس5-

7391الفيزياء،فلسفة6-

0891،والجسمالعقلمشكلة7-

8191،العلميةالمادية8-

8791طهـ."(،34أكاامع)بالاشتراكالنفسعلمفلسفة9-

:أأ-749989مجلدات8الأساسيةالفلسفةفىرسالةأ-"

791؟،والإشارةالمعنىأ-

7491،والصدقاللقسير-2

7791،العالمأثاث3-

9791،الأنساقعالم4-

8391،العالماستكشاف:أوالمنهجيةالإبستمولوجيا5-

8391،العالمفهم2.والمنهجيةالإبستمولوجيا6-
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8591واللقنولوجيا،العلمفلسفة3:والمنهجيةالإبستمولوجيا7-

9891،والحقالخير:الأخلاق8-

6991،الاجتماعىالعلمفىفلسفةاكئشافا-ا

7991ماهنر(،مارتنمع)الأحيائيةالفلسفةأسسأ-2

8991فلسفى،منظور:النقاشتحتالاجتماعىالعلمأ-3

8991،الفلسفةقاموسأ-4

8991،النظريةإلىالمشكلةمن:الأولالمجلد،العلمفلسفةأ-5

8991الشمويغ،إلىالتفسيرمن:الثانىالمجلد،العلمفلسفةأ-6

9991،والفلسفةالاجتماععلمعالثةأ-7

1052التجديد،إلىالحاجة:أزمةفىالفلسفةا-8

4002،والتقاربالانبثاق-أ9

6002،الواقعيةعلىنزاع:الواقعتعقب0-2

9002،السياسيةالفلسفة21-

فلسفةفىبوسطن)دراسات0102فلسفى،بحث:والعقلالمادة22-

287(.مجلد،العلم

1202،الفلسفاتتقويم23-

1302،الطبفىمفهوميةمسائل:الطبيةالفلسفة0-24

1602،عالم-فيلسوفذكريات:عالمينبين25-

1702،الفلسفةضوءفىالعلمممارسة26-

1802،علميةنظروجهةمن27-

والبرتغالية،،الإسبانيةملوأخرلىلغاتفىالكتبهذهمنكثيروظهر

وألف.والمجرية،والروسية،والبولنلية،والفرنسية،والإيطاليةوا!مانية،

91

http://www.al-maktabeh.com



فىرائدةمجلاتفىبحوثهوظهرتوغيرها.بالإسبانيةأخرىكتبابونجى

وعلموالكيمياء،النظرلية،والفبرياء،العلموفلسفة،الفلسفةمجالات

.الاجتماعوعلم،النفسوعلم،والرياضيات،الإدراكوعلم،الأعصاب

بينها:منالكلببعضبتحريربونجىوقام

ا64!،بوبركارلشرفعلىمقالاتالنقدلى:أ-التناول

6791،والواقعالكم2-نظرية

7191الفيرياء،ألمس!فى3-مشكلات

7391،الدقيقة4-الفلسفة

7391،للعلمالمنهجية5-الوحدة

بونجىكتاباتتشغللاالأحياء،الفلاسفةمنكليرخلافوعلى

وأنتأيضا،معرفيةفروعفىوالباحثي!العلماءلشغلوإنما،فحسبالفلاسفة

الفلاسفة،فيهايجتمعوالتى،فلسفتهحولالنقديةالدراساتفىذلكلالحظ

وعلماء،والمناطقة،الاجتماعوعلماءالأحياء،وعلماءالفيرياء،وعلماء

أءكا،،عحع!مثلاانظر).الرياضياتءعلماو،لاقلضاداءعلماو،اكلإدرا

.(2102ذاتهاالمجلةو4!"حولألم،،،20هه3

الئقليد،حظمنأكثرفلسفتهفىالابتكارحظمجدد،فيلسوفوبونجى

التىالأفكاربسطفىمناضلالبصبرة،نافذ،الرأىصارم،الفكردقيقوهو

وهو،وضارةخاطئةأنهايرىالتىالأفكارونقدونافعةصحيحةأنهايرلى

منصفحةكللكتكشفوسوف.المعرفةواسعهذاكلوبعدهذاكلقبل

المعرفة،سعةإلىفحسبانظرالتقديرهذاصدقعنالكتابهذاصفحات

يوردبحيثلديهالرؤيةلشمعوهنالك،فكرةألىمناقشةعندواضحةتجدها

وماكسويل،،وفاراداى،ونيولنأويلر،أفكارمثلا،،احدةوفقرةفى
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دو،جارافوو،سيليوبررو،سنيوأرو،وطمسون،مانلتزبوو،سسيوكلوو

فقرةفىويختصر،لما!(س!!ول02أ)93:هكاجالىورامون،ودارون،وبرنار

وجودمان،،وزيملودلتاى،،ونيلشهوديوى،،وجيمس،بيرسآراءأخرى

16(.أ.4ة)02وبتنام،ورورتى

الفلسفىالمؤتمرإلىحإتىفىلؤدتالذاتيةسيرتهفىكوابنأشار

والشيء5691،عامتشيلىفىسانلياجوفىعقدالذىالجنوبىالأمريكى

!كان:القائلةالملاحظةهويسجلهأنكواينرأىالذىالمؤتمرحولالوحيد

صاحبالواضحالناشطالأرجنتينىالشاببونجى،ماريوهوالمؤتمرنجم

قدأنهويبدو.عنيدةأنهارغمالواسعةالفكريةوالاهتماماتالواسعةالخلفية

والفكرىالعلمىالمستوىعلىالجنوبيةأمريكاتقديمواجببأنأحس

فىفصيحاتدخلاوتدخل.المسئولياتتحملعلىقدرتهعلىاعلغدالشمالى

ء+أول"(.)776:8591لقريبا"بحثكلمناقشة

منغيرهلكثيرتتحلموفلسفيةعلميةمعارفلونجىأليحتلقد

بقولحقيقأنهوأحسبشىء.كلقرأقدوكأنهيكت!ولزاهالفلاطسفة،

المدتبىة

ويختصمجراهاالخلقويسهرشواردهاعنجفولىءملأنام

فإن،وفلسفةعلممنأنتجوفيما،حياتهفىبشيئءيمتازبونجىكانوإذا

والعلم،الفلسفةبينالتفاعلزيادةعلىالعملمحاولةهوبهيمتازماأخصر

51لزوأنت.الآنحتىديدنهوظلتالعقليةحياتهبهااستهلالتىالمحاولةوهئ

السالسةسنفىذلكوكانالجد،مأخذالحياةأخذفىبدأتاعنثما:يقول

الترتيببهذاوالعلمللفلسفةواحدوقتفىبحبأح!مسمتتقريبا،عشرة
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فىالأمرعنعبرتوملالما.الحينذلكمنذتفاعلهماأزيدأنوحاولت

ء!ولول!)آيرسبوينسجامعةفىالعلملفلسفةكأستاذالافتتاحية.محاضرتى

فلسفية.بطريقةالعلموأئتاولعلميةبطريقةأتفلسفأنحاولتفقد!5791(،

فىالعلميةالنظرياتبعضصياغةإعادةإلىللعلمالفلسفىانتناولوقادنى

انمهمةوالقضاياالمفاهيمعلىالتركيزعلىالمرءيجبرالذئوالبدهى،الشكل

...للمشكلةممكنةمصالراكتشافإلىبالإضافة،الدراسةمجاكفىجدا

فىوالتأييدالدافععنالبحثإلىالفلسفيةللمشكلاتالعلمىاللتاولوقادنى

ء:ولول!(.)504:1602اأخالدةفلسفةعندىتوجدولا.اليومالعلم

الدليلعليهاويقيمنظرهوجهةيبسطالفلاسفةمنككليربونجىيكنولم

الذينجادلأحداأنأعرفوماأيضا.نقثيةنزعةصاحبكانوإنما،فحسب

المبعدينهاجمفيلسوفاأنأعرفومابونجى،جاللكماالرأىفىيخالفونه

خاطئةلىبدتالتىالآراءانتقدتلقد.بونجىفعلكماإليهوالمقربينعنه

فىسواء،الذاتإلىشيءكليردمذهب3ا+،1713،ححؤ؟لاالذاليةمل!تماما

الحدسيةمل!ضارةأوفلك(ونحوالأخلاقأمالمعرفةأمالميتافيزيقا

عليهاوأضفىالنفيسةالمعالنأصقلأنأيضاحاولتولكنألا،ولا.أأ+هأث!3

آراءمنوحولتها،الإنسانىوالمذهبوالنسقيةوالماليةالواقعيةمتللمعانا

مشمقة)نظريات(أنساقفىالأساسوراسخةدقيقةعناصرإلىمعزولة

وشارحاشاهداأكونمنبدلامناضلافيلسوفاأيضاوكنتوخارجيا.داخليا

حتىوأنه،ضارةأومفيدةتكونأنيمكنالفلسفةأنأعلقدلأننىهادئا،

التحليلفىالشاحبةالألعابمل!المؤذيةوغيربوضوحالمحايدةالعقلألعاب

عنالانلتاهصرففىضارةتكون،الاجتماعيةالدراساتوفىاللغو!
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يستحقونونيتشههيجلمل!الخطيرالدجلأصحابوحتى.الملتهبةالمسائل

المهمة،المسائلبعضعالجواالأولحنلأن،وأتباعهفتجنشلينمنأكثرعثاية

.بالكلماتفقطلعبالآخرأنحينعلى،خاطئةبطريقةمعالجةكانتوا!ن

.الطناناللغوأوالتافهةالأحاجىمنأكثربالاحترامجديرةالمهمةوالأخطاء

ربطهاولكنه،خاطئةبرجسونهنرىعندالحدسيةكانت،المثالسبيلعلى

فلسفتهفىالملامحوهذهأمينا.وكانجيدةبصورةوكلتهامهمة!!ت

عنىرسلأنفىوالسبب،عصرهفىمشهوراكانأنهفىالسببتفسر

هوسرلادموندنقدفىوقتايبددلمحينعلى،شديدةعنايةببرجسون

.!(لاس!!ول5046102:)"وفصيلته

التصوراتمعالجةعنيرغبونالذينللفلاسفةأيضاناقدوبونجى

فىبذلكوهم،الممكنةالعوالمميتافيزيقافىويتأملون،والواقعللمادةالحديثة

المادة"حظيت.الجادةالمشكالتمعالجةمنبدلامنزليةألعابايمارسونرأيه

الأنطولوجيةالأنساقكلمنمخلتفة،أسماءتحت،أساسىباهتمام

للجدلقابلنحووعلىوجودها.لتكرالتىالأنساقمنوحتى)الميتافيزيقية(،

من)المادية(،العينيةالكائناتإلاتدرسلا)التجريبية(الواقعيةالعلومكل

احتالذلكومع.المجتمعاتإلىالحيةالكائناتإلىالصخورإلىالفوتونات

هذافىوالسبب.للمادةالحديثةالمفاهيملتجاهلالمعاصرينالفلاسفةمعظم

وديفيدكريبكىسولريادةتحت،الميتافيزيقيينمنكليهراأنمنهجانبفى

العالمدراسةمنبدلامفهوميابسيطةممكنةعوالمحولالتأملفضلوا،لويس

يميزلاأنهدرجةإلىجدا،فقيرللإمكانية)وتصورهم.المرتبجمرالمادى

أنالدهشةيثيرلاالذىوالشيء(.والفيزيائيةالمفهوميةالإمكانيةبينحتى
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عنكودع،العلمتساعدلم،الجافةالتؤأمالأرضتخيلمل!،تخيلاتهم

المشكلاتعنالاندتاهصرففىإلاينجحواولم.السياسةأوالتكنولوجيا

حولالتأملبحدرلقادوالقد،معبرةوبصورةمعا.والعمليةالمفهومية،الجادة

فلسفاتهموكانتما.حدإلىللشفقةالمئيرالاجتماعىلعالمناممكنةبدائل

!(.س!ءولول02ا)23:ه"صالةألعابمجرد

علىالحداثةبعدوماالنقديةوالنظريةوالنسويةالوجوديةينقدوبونجى

ئزيدولا،فلسفيةمشكلاتأىيحلوالمالاتجاهاتهذهفلاسفةأنأساس

فأفىجاد،دارشكل"يحاول.تافهةأوعبثيةإماتكونأنعنعباراتهم

هووهذاومشمقة.واضحةبصورةأعنىصحيحا،تفكيرايفكرأن،مجال

الألعاب،العكسوعلى.البحثتدعمالعقلانبةالفلسفاتأنفىالسبب

وكريسئيفا،وفاتيمو،ودولوز،ودريدا،هيدجر،عنداللفظيةالبهلوانية

سبيلعلى.س!!وللاكا!)4:1207تافهةأوعبثيةإماسايرهمومنواريجارلى،

مل!المعنىمنخاليةعباراتكلفلأنهمشهوراهيدجرأصبحالمثال

دهـيداجاكوسلكالوجود"،بيتهىو"الكلمة"الزمانيةنضجهو!الزمان

وه!3*ءأ53،لمد4برعلم*علم"،النصخارجشيء*لا:قالعندماذاتهالطريق

وفى،الكلمةفىإلاوتصبحأشياءتوجدهيدجر*لالجملةالفرنسيةالرؤية

+أ.؟،ي!ه*ولأ4ح3ح!393س!يع!دثا4ولعلاول34ولأ314!س!4أح+أ!،،حءاللغة!

.(أول.1:4)82،(أط+ةول3!!س!مول!4حص!6هس!،ولهاوللأأولط،علثا،340اولاول!لا!!4س!.+)،

الذينإلاترضىلاوالتافهةالعبثيةالفلسفاتهذهأنبونجىويرى

غيردامتماجداعميقةيرونهاالذينوالسذجتدريسها،فىرزقهميجدون

العقلاطية.بالمناقشةلهمطاقةلاالذينوالكسالى،مفهومة

24

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التىالفلسفاتفىحتىلديهالمقبولةغيرللعناصرأيضاناقدوبونجى

وكواينوبوبر،،المنطقيةالوضعيةينقدفتراه،الجوانببعضفىمعها!لكق

العقلية،حياتهطوالالأنطولوجياعنكتبكواينأنرغمأنهويرى.!ي

أنطولوجيابصياغةأبداكواينيقم"لم":شاملةتكنلملديهالأنطولوجيافان

وهذا.عالمهتؤلفالتىللأشياءالباررةللسماتمخططاتضعوشاملةلدقة

شعبيةاكشمبت،فتجنشتينآراءمل!،الفلسفيةآرائهكلأنفيالسبب!

لافتةبطريقةعنهاالتعبيروتم،صغيرةجرعاتفىتأتىلأنها:عاجلة

ح!ولول!(شىء"كلرغمأصيلةوبالتالى،متطرفةكونهاعلىعلاوةللنظر،

02.أ)وو:ه

بالثنائية:وقولهوالخلقيةالأنطولوجيةبوبرنظروجهةبونجىوينقد

العقلانيةعلىوأثنى.المنطقيةالوضعيةقلرفىأداةبوبركارلكان

المعنىمفاهيملتوضيحالفعليةالمحاولةرفضولكنه.المعرفةوملاحقة

ولا.العلمفىالرياضياتاستعمالالمستحيلمندونهامنوالتىوالتفسير،

جعلتالتى(الاسميةأوالذرية)أوالفرديةتتجاوزأنطولوجيابوبربملك

بقصدالنظريةبوبروقيمعليها.وافقأنهرغم،مستحيلةالاجتماجمةالفدسة

فىوبالغ.الفروضلاختبارفقطوسائلوالتجربةوالقياسالملاحظةاغبار

لدليلاستعماللديهوليسوالاستقراء،الاكلشاف0قدروبخسالنقد،ئقير

وأبيقوربوذاعندالإيذاءعدمنصيحةتتجاوزأخلاقلديهوليسالجابى،

أول(.26:.4)262-ا"وبتراط

منموضعغيرفىوالجسمالعقلثنائيةعنبوبردفاعبونجىوينقد

ارتكب،للماديةرفضهبسببولكنواقعيا،نفسهبوبرئسمى.كتاباته
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أنزعموبالفعل.الانحرافاتهذهعلىشجعأوالواقعيةعنعديدةانحرافات

العالممثلبالضبطواقعىعالمهو3"،"العالمسماهالذىالأفكارعالم

ثمومن3!ح"هع(.أكو)7العقليةالحوادث3عالم7وأ"،"العالمأو،الفيزيائى

عاللد.لزجما9"ه!(ح3ول!34ءاس!ع!)7791والجسمالعقلثنائيةعندافع

ود!ضك!،/لنفسبعنوانالكتابهذافىبوبركلتهالذىالقسممصطفى

الذاتلونمنمعرفةعنوكتب1202،1واللؤزيع،للنشررؤية:القاهرة

يسلمأنعليهكان،الجسممنالعقلفصلوعنلما!ح"حه!(.)36791العارفة

الطرقثمومنا،الشاذةالظواهرنفسعلماالباراسيكولوجيابإمكانية

"!س!الماول!535ولوالاستبصارلأط،!"س!اس!،التخاطرمثلللمعرفةالخارقة

والماليةالثنائيةحولوبونجىبوبربينالخلافوفىص!!ولول!(.02أ)17:ه

4.أ،4!ولأولا!ا237-225:8291انظر،العقلبخصوص

فيلمنالخصائصببعضلضتازبونجىفلسفةأنمعىتلاحظوأنت

صارمة.وجادةونقديةالأفقوواسعةوإنسانيةونسقيةوماليةعلميةكونها

ويمكنلشخصيتهسماتهىالتىالفلسفى،لعملهالمزايابعضيحددهووها

ح!ولول!(:التالىالنحوعلى،الشبانللباحثينوملهمةمرشدةتكونأن

604:1602(

الواسع.الاستطلاعحبأ-

المئباينة.بالتفاصيلالاهتماممنبدلاالموحدةالكبرىبالصورالاهئمام2-

المبالاةوعلموالنسقية،،والمالية،والواقعيةللعقلاطية،الولاءإخلاص3-

كسبلمجردتنتجالتىالأعمالعنوالترفع،الصغرىبالمشكلات

الزائف.العلموشجب،المال

والعدل.الحقعنالبحث4-
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أيضا.الكمبيوترثمومن،بالحسابالمبالاةوعدمبالدقةالاهتمام5-

الخبراء.استشارة6-

علىبانتظامالاطلاعطريقعن،العلمفىالجديدعلىالاطلاعمواصلة7-

ررةحأعح+كهـ3*حأ!هاهأعهو3ولس!أحس!3وول(!*س!3مل!العلميةألمحجلات

س!"7ل!حأ

والحكام،غيرهمآراءينتحلونالنين:طريقىفىالأحجارمعظمتجاهل8-

يبالونولاالجامعةإدارةعلىيقومونوالنين،الحاقدينوالنقادالجهلاء،

اكاديمى.والتميزبلتفوق

المبالاةوعدم،العلميةالجمعياتمل!،المهمةالعامةبالمنظماتالالتزام9-

.الأقسامرؤساءمل!الإداريةالمناصببتولى

المستأجرين.والمفكرينالعلماءواحتقارالشرعيةالسلطةاحترامأ-.

فىالجديدعلىالأطلاعفىالشديدةبونجىرغبةيخصموقفاوأتذكر

الأعلىبالمجلسالفلسفةلجنةفىعضواأكونأنعامينمنذلىأتيح.!علم

الفلسفةفىالجديدةالأفكارحولالندواتمنسلسلة!دواضرحتللئقافة،

الكبارالأساتذةأحدولكنوالإبستمولوجيا.واللغةوالعقلالعلمفلسفةوخاصة

قال،الموضوععلىالزملاءوافقأنوبعدالجديد؟ماقائلا:اغرض

بموقفالأستاذهذاموقفقارنالجديد*.عنيومئذخبرنا،!طيبصاحبنا

الخاص9-أالجدولفىالطباعةفىخطأوجودعنأخبرتهالذىبونجى

الوظيفةيحددوالذى،الكتابهذامنالتاسعالفصلفىالعقلبفسيولوجيا

وضعتأنالجدولنهايةقبلالمطبعىالخطأوكان.المخبأعضاءالخاصة

بالموافقة،بونجىردوكان.الوظيفةمكانوالعضوالعضومكانالوظيفة

يخبرنىلمأفصحيح.العلمفىتغيرعليهاطرأالنقطةهذهأنأضافولكنه
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أنمنبدلاالحقوالفيلسوفالعالمأنهنايعنينىالذىولكنالتغير،بهذا

مصرزارقدأنهلىذكربونجىأنأسجلأنيفوتنىولاالجديد.هذايتابع

،أسوانإلىالقاهرةمننيليةبرحلةأسرتهمعقاموأنه8391،عامفى

القديمة.المصريةالحضارةعلىالتعرففىالمتعةمنشيئاوجدواوأنهم

والذىشهر،بعديصدرسوفأنهأخبرنىالذىالأخيركتابهطالعتوعندما

فميسوفذكر؟تطلملين:لبينوهوفيه،النظربعدإلااللزجمةهذهأسلملم

الأصوليةمع"الصدامعنوانتحتلمصرزيارتهعنحديثاوجدت،طلخ-

جامعةفىالمحاضراتبعضألقىعندماالصدامهذاوحدث،الإسلامية

.س!!ولول!()317-316:1602وهبهمرادالدكلؤرالأستاذمنبدعوةشمسعين

الجوائز،منومجموعةفخريةدكئوراةعشرةستعلىبونجىحصل

)عس!3(3لأ،س!أحه!هآأحكا!ل!30)أ؟حلأ،)!هالدقيقةالفلسفةجمعيةمؤسسوهو

،أخرىعلميةجمعياتلثلاثمشاركومؤسس0791،عاممونتريالفى

الذلىرسل،بعدالوحيد،الفيلسوفوهوكندا،فىالملكيةالجمعيةوزميل

يختمونراهأ.؟89عامفىالعلملدقثمالأمريكيةللجمعيةزميلاأصب!!

وأنارسلبرتراندألقاخر:أدتلىجازإذا11:العبارةبهذهطلم!يتلبينسيرته

الأمريكيةالجمعيةدونت!االتىال!شرفلوحةفىالوحيدانالفيلسوفان

مئتىفىشهرةالأكثرالعلماءمنالمهمةالمجموعةهىوهذد.العلملتقدم

دوبزونسكى-وئيوفىوسيؤسدينمانريتشاردليئووضعتنى.الماضيةالعام

ء!ولول!("والجدارةالشهرةبيرالتوافقعدمفقطبظهرربماأمروهو

.804:1602(
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النسفبةالمادبة2-

لا3ص!،3س!دالنسقيةالماديةهىالأنطولوجيةبونجىنظروجهةإن

الواقعيةهىالإبستمولوجيةنظرهووجهة،العلممنالمنطلقةا!أمس!أ!*أ+3

.اء3أولحاآأس!أ*ص!تم3ولالعلمية

بلاواحدى"أنا:صراحةموقفهبإعلانولعقر/لطدةبونجىيستهل

ولأوله3ولوالواحدية!(.س!!+ول02ا)41؟:هفيزيائيا"ولستمادىوأنا...خجل

عنبهامعرفلتاأوالعالمفىالأشيأءوجودلقسيريحاولالذىالمذهبهى

واحدةفئةأوواحداشيئاهناكأنويقرر،واحدةفكرةأوواحدمبدأطريق

مبدأإلىالفيلسوفلجأإذاالنحوهذاوعلى.الصادقةالاعتقاداتمنفقط

يقلمبدأينإلىلجأإذاأما،واحدىإنهيقالالمعرفةأوالوجودفهمفىواحد

أنهذاومعنىتعددى.إنهيقالمبادئعدةإلىلجأإذاوأماثنائى،إنه

ا!!ولا".+؟اوالتعددية4ا!دماأ3ولالثنائيةمقابلفىتقالالواحدية

الواحدية.منأخرىأنواعمننميزهاأنويجب،ماديةبونجىوواحدية

نوعينمنكائناتمنمؤلفالعالمأن،ديكارتمع،الناسمعظم"يعتقد

،أبقراطمل!والماديون.ونفوسأجسامأو-وروحيةمادية:أساسيةبصورة

مثلوالمثاليونوإنجلز،وديدرو،وهولباخ،وسبينوزا،،وديمقريطس

الرؤيةهذهانتقدوا،ورسلوبولزانو،،وهيجلوكانط،وليبنتز،،أفلاطون

منواحدنوعأساسيةبصورةيوجدبأنهذلكمنبدلاولضسكوا.للعالمالثنائية

المادية-+،اولهولالواحديةعندافعواأنهمهذاومعنى.المادةأوالجوهر

رفضواثمومن-دما!ول)!13المحايدةأوأ،4أ!حأ(3والمثاليةص!(4ش،1313)كاأ

ماليةأشياءبوجودالقائلةالنظروجهة-الحالبطبيعةاللتائيةولكنالتتائية.
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أبعدإلىدائماالرائجةالميتافيزيقاكانت-روحيةأخرىأشياءتوجدحينعلى

ا!نالقائلةالنظروجهة-المحايدةالواحديةكانت،العكسوعلىالحدود.

رواجا!أقل-معروفغيرمحايدلجوهرفقطتجليانوالمثالىالمادى

!(.لاح!ول102:ه7*أ)أ

عبارته:منموجزتاريخىسياقفىالماديةبونجىواحديةتر!وأنت

ديمقريطس،إليهينتمىالذىالنادىإلىأنتمىوأنا.خجلبلاواحدى*أنا

فىالعظيمأرسطوترددعندالابتهاجمنبشيءوأحس.أفلاطوننادىوليس

أول(.:.74أ)أ"والفلسفاتالدياناتلكلالعقلىالمصدر،النقطةهذه

منشيئاالأمريتطلبفيزيائيا،ولستمادىأنابونجىيقولوعندما

فىالفيزيائيةمعمتبادلةبصورةشمتخدمالماديةلأن،المفهومىالتؤضيح

قوانينبأنيتمسكالذىالشخصهوبونجىغدوالفيزيائىالأمر.غالب

عالمابوصفهبونجىخبرةولكنالظواهر،جميعتفسيرعلىقادرةالفيزياء

أوالعقلأوالحياةتفسرأنيمكنلا!الفيزياءأنيدركجعلتهللفيزياء

لأنالأشياء(،)ظواهرالظواهرتفسرأنأيضاالفيزياءشملظيعولا.المجتمع

ولافيزيائى؟هوماتتجاوزأشياءوهىأمخاخنا،فىتحثالظواهرهذه

منأفكارا،الآلاتهذهتجسدمابقدركاملا،تفسيراالآلاتتفسرأنيمكن

وتستطيع.فيزيائيةغيرهىالتى،والأمان،وأل!ف،القيمةأفكارقبيل

الذىالمستوى،التنظيممنالأدنىالمستوىعندالمادةفقطتفسرأنالفيزياء

ومن.مضىعاممليون0355بنحوالمبكرةالحيةالكائناتظهورقبلوجد

الماليةمنوالبسيطةالمبكرةالصورة-لاط"3أأ*3،+3"فيزيائيةالنزعةفإنثم

والأيض،الكيميائيةالتفاعلاتمعبنجاحتتعاملأنيمكنلا-ألةقء،كا!*3

يتمئلطريقهاصالتىالعملياتوخاصةالحياةتدعمالتىالعملياتمجموعا
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أو(لاجتماعى،والنشاط،والعقلية،واللون(منهايتخلصأومادة!سم

اول(.:.74ا)أ!عاتا!منو

ماديا.يكونيوجدشىءكلاعنالقائلالمذهبهىعامةبصفةوالمادية

أشبهوهىملتاينة،أنواعفىتأتىوإنماواحد،نوعفىالماديةتظهرولا

وصورهاالماليةتعريفمشكلاتوفى.المذاهبمنكاملةبعائلةشيء

التىالكلاسيكيةالمادية،الماليةصورأبرزومناه*.س!آ15-أ:1602اذظر

رؤيةأقدموهى.الأجساممنمجموعةالعالمأنوترى،الميكانيكيةتعالل

قصيدتهفىلوكريلتوسوخلدها،نانواليوالهندإلىوتعود.للعالمعلمانية

الجدليةالماديةهىالماديةمنالثانيةوالصورةالأشياء".طبيعة*فىا!سفية

هيجل.لمنطقماديانظيرائكونأنبهاالمرادوكان،سايرهومنإنجلزغد

عندوالأستزاليةوإنجلزماركسعندالتاريخيةالماديةهىالثالثةوالصورة

ويناقش.العقلفلسفةعلىالأستراليةالماديةوانصبت،وسمارتبليس

هويقبلهنوعإلىوينتهىعيوبها،ويبينالماديةمنالأنواعهذهكلبونجى

منوواضح.العلمعلىوقائمةونسقيةمنبئقةبأنهالقتازالتىالعلميةالمادية

النزعة)وفى.العلميةالنزعةمعللماديةاندماجأنهاالعلميةالماديةتعبير

ةلمعز!نظرية:إسماعيلوصلاح1)س!عهثا،:34991-اانظرالعلمية

أ-187(.88،بمطصرة

من،مميزةمزايابخمسأراها،كما،المعاصرةالعلميةالمادية"وتتمتع

مالية.الموجوداتكلبأنتتمسكإنها:الماديةهىالمزاياأولىأنالواضح

ولكن،للتغييرقابلشيءكل:جدليةليستأنهامع4أحد!ةوللأ،3ديناميةوهى

نسقيةوهى.النزاعمل!تمامامهموالتعاونللأضداد،اتحادايكونشيءلا
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دامتما1131،اس!!عحولس!،انبثاقيةهىوبالتالى.كليةليستأنهامع3حأ*ءأظلأ

وهىمكوناتها.إليهاتفتقرخصائصتملكأنهاهىالأنظمةخصوصية

منجز"منتجمنبدلادائرمنتجعلىوتعملنقديةثمومن3أ،ولس!أححأ،3علمية

.!(لاولص!!102:ه131)

كتابهمنال!فأنبونجىيرى،العقلوفلسفةالمادةبفلسفةيتعلقوفيما

الأعصابعلمإلىالفيزياءمن،الحديثالطبيعىالعلمأنإثباتهو

مؤلفالكونا!نالقائلةالماديةالنظروجهةضمنيةبصورةيتبنىالإدراكى،

والاجتماعيةالاجتماعيةالعلوموا!ن،عينيةأشياءمنالحصروجهجملى

يعنىلاوهذا.الحديثالطبيعىالعلمحذوتحذوعندصاشملقيدسوفالأحيائية

عقولتوجدلاأنهفقطالماليونيزعموإنما.عقليةعملياتهناكأنإنكار

الثديياتظهورقبلعقولتوجدلاأنهيضيفونوربما.الجسممنمتحررة

(،الواعية)الحالاتالكيفياتأنيزعمونالماديينأنذلكعلىزدوالطيور

العلمى.البحثمتناولوفىحقيقيةالإرادةحربةوحتىوالوعى،والمشاعر،

الهائمةالأرواحأنافترضناإذابالئقةجثيرةغيرستكونالمختبرنتائجوأن

أول(.7*:.4أ)االقياس!بأدواتتصطدمأنيمكن

أنبمعنبى،نسقيةأنهاهوعامةبصفةبونجىفلسفةبهتمتازماوأخص

يدعم،ذلكونحو،والسياسيةوالخلقيةوالإبستمولوجيةالأنطولوجيةصورها

أنطولوجيا،دونمنفقرىعمودإلىتفتقرالفلسفةأن!أعتقدبعضا.بعضها

إبسلضولوجيا،دونمنالرأسوعديمة،دلالةعلمدونمنملتبسةوتكون

منومهملة،الاجتماعيةالفلسفةلونمنومشلولة،أخلاقلونمنوصماء

الأشياء+هذهدونمنالإطلاقعلىفلسفةلؤجدولا.علمىتأييددون

أول(.)أ*:.4
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أا!؟أس!!س!31؟،!أ"هاكهل!؟"هأ5"3أولاحح3تج/*أا!اياها،،لا!515أ!ا.

حهولآولنجس!لىأ-*1،الماهأتجحلأولكأ"ولح،ظحك،ا"حاكهولظنلاأ1،أهيطأعأ!ح،نج150،ول.لأءس!34م

أياه"،ألثاحأطأس!*ظالااثه!ثة"أحط(ألثالاها3ا!أحهأ"301*لأ؟"هلىول!هذ!5اس!أحع

فا؟،ألاهأنجأح5ز،ولامحلانج+ه"ء-ثةول4ول5أ،اء13نجلأ"هأ!اث!اأ*؟4ولااأأحح001

سبيلعلىبعضا.بعضهايؤيدالمفوعةمكوناتهالأننسقؤفلسفتى

وفلسفتى؟واقعيةعندىالإبستمولوجيالأنماديةعندىالأنطولوجيا،المثال

تتأيدلأنها(متكاملةديمقراطية)بوصفهاالواسعبالمعنىاجتماعيةالسياسية

كونهاطريقعنالطوباويةمنمحميةأنهاإلىبالإضافة،إنسانيةبأخلاق

علمبة.

إبستمولوجيا،دونمنرأسوبلا،ضعيفةأنطولوجيادونمنوالفلسفة

ونظرية،القيمنظريةدونمنالأوصالوعديمة؟دلالةعلمدونمنوملتبسة

تساعدأنشمتطيعفإنهانسقيةفلسفتىلأنونظرا.والأخلاقالبشرىالفعل

بنائيةبدائلاقتراحإلىبالإضافة،والفعلالمعرفةمجالاتكلرعايةفى

منالاستفادة)وفىص!!ولول!(.)604:1602"العلميةالخلافاتكلفىومعقولة

طهـول!كاأ!4ولء433*انظرعامةعلميةمنهجيةتطويرفىبونجىفلسفة

!ه"،لةولس!3كاحول663-262:6102).

محصلة!هىللطبيعةمستقلبوجودشملمالئىالواقعيةبونجىونزعة

معرفةمعبالانسجامعلميةفلسفةلبيانكرسهافكرياوثريةمنوعةلحياة

والميتافيزيقا،الأنطولوجيا،أنفيهنجدشاملون!مق،حاليةومنهجية

يحسن،عامةبصفةوالعلم،النفسوعلم،الدلالةوعلموالإبستمولوجيا،

شا(.ص!03340)9141:1202مشمق"نحوعلىبعضابعضها
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والفلسفيةالطميةبونجىإسهامات3-

وهذهنملكها،معرفةأفضليقدمالذىوبالعلم،بالعلممؤمنبونجى

أنهذاومعنى.والسياسىالاجتماعىللفعلالصحيحالأساسهىالمعرفة

والسياسةالأخلاقمجالاتفىالبشرىاللقدمإلىالوحيدالسبيلهولديهالعلم

الفيزياءفىيتحدثعالمفيلسوفكلههذابعدوهو.الاجتماعيةوالحياة

يباريهيكادلاحديثاالعلموفلسفةوتاريخالاجتماعوعلمالنفسوعلموالأحياء

وحسبى،واضحةالمجالاتهذهفىوإسهاماته.معاصريهمنأحدفيه

أن*أعتقد:يقولوهوإليهواستمعأولا،الفيزياءخذبعضها.إلىالإشارة

ص!!ولول!(أ)6749ءلفنربسس3كتابىفىجاءالفيزياءفىالأساسىإسهامى

لقرير،مجردوليس،إثباتمحاولتىوهوألاقوى،فلسفىدافعلهكانالذى

وأن(،الملاحظمن)متحررةواقعيةنظرياتوالنسببةالكميةالنظرياتأن

غيرفلسفيةتطعيماتهى(الملاحظعلىلزتكز)التىالذاتيةلقسيراتها

مشروعة.

وبشيءللنقاشمطروحةالكتابعالجهاالتىالمشكلا!معظمتزالولا

لنظريةالنموذجىالمشارا!نالقائلةوأطروحثىالأمر.غالبفىالحماسةمن

نقاشموضعهى-4ولأور53ولكوانتونجديدا،اسمايستحقثمومنفريدالكم

المدارسفىالأعلىالمستوىعندالفيزياءمعلمىبينالحاضرالوقتفى

الكتابهذافىالرياضيةالشكلياتفإنذلكإلىوبالإضافة.الفرنسيةالعليا

ء!وللا!(.)3604:1602الفيزيائيينمنجماعةيحدثها

واحدبونجىأنإلىليتهىلأتطؤل!الذاليةسيرتهفىبوبركارلوأشار

لنظريةكوبنهاجنفىوزملائهبورتفسيرعن3المهمينالمنشقين"بعضمن
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"هع(.مسكم)19:7691الثانيةالعالميةالحرببعدفيمامسيطراكانالذىالكم

ص!!وللا!(:التالىالنحوعلىفتأتىالعقلفلسفةفىبونجىإسهاماتأما

328:1602(

الحلولتحديثإلىبالإضافة،والجسمالعقلمشكلةتوضيحا-

.الأخيرةعام25..ا!طواللهااقترحتالتىالأساسية

العصبى.النفسىالتطابقلفرضالدقيقةالصياغة2-

)أولثنظمةالمميزةالسمةحولللاختباروقابلدقيقفرضاقتراح3-

الليونةفرضأعنى،العقليةالعملياتتحدث"حيثالعصبية(الشبكات

العصبية.

وضدالعصبىالنفسىالتطابقكمالحفىالحججمنفئةتقديم4-

الحلية.العلميةالألبياتمنالمسللهمةالمنافسةالفروض

ونسقى،مادى،نسقفىالعقلفلسفةوتحديدعقلىهوماتحديد5-

وفلسفى.وعلمى

الاجتماعى.العلممعالأحياءتفاعلعندالنفسعلمتحديد6-

عقلى.هولماالزائفةللعلومصكهجية.الأنطولو!:الانتقادات7-

فيماالميتافيزيقاأوالأنطولوجيافىأت.!اسيةبونجىإسهاماتوتتمل!

:!(ولء!ول275:6102-274)يلى

والخاصية،إلشيء،قبيلمنالمفتاحيةللمفاهيمدقيقةتعريفاثتقديما-

والسببية.،والنظام،والمستوى،والانبثاق،والعملية،والحالة

الزمانوالمكانوالزمانالمكانعنوعلاقيةرياضيةنظرياتبناء2-

التثاقل.عنأينشتيننظريةمعمنسجمة

بلنسقية.للماليةاندماجصياغة3-
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المناظروالقصور،المدمجةوالمستوياتالانبثاقتأكيد4-

الردية.للاستراتيجية

المعاصر.العلممعالانسجامإلىالسعى5-

مالية.واقعيةلتوليدوفلكالأنطولوجيا،منالإبسلغولوجياتقريب6-

ولظويرها.الأسلافلدىالقيمةالاستبصاراتبعضإنقاذ7-

العوالمأنطولوجياوخاصة،البديلةالأنطولوجيةالنظرياتنقد8-

الممكنة.

للص!المادىالتصورصدفاعالصر:فلسفة4-

السماتيعالجالأنطولوجيامنفصلبونجىرأىفىالعقلفلسفة

لقليدية:صورتينفىوتأتى.البشرىللعقلبعيدحدإلىوالعامةالأساسية

العقلوفلسفة(.العلممن)منطلقةومعاصرة(العلمعلىسابقةمرحلة)فى

وينكرمادى.لاعقلفىعقلىشيءكلانالقائلالفرضهىالتقليدية

يعبروالتىوالعلميةالمعاصرةالعقلفلسد4ويؤيدالإنكار،أشددتلكبونجى

فىالأساسيةالتصوراثأنويرى.النفسىالعصبىالتطابقبفرضعنها

والنزعة،النفسيةالعصبيةالثنائبةهى:ثلاثةالعمرعنالحاضرالوقت

النفسى.العصبىالتطابقودعوى،الحسابية

المادةاقالقائلالقديمالرأىالحالبطبيعةهىالنفسيةالعصبية*والثنائية

منيوجدأنيمكنمنهماالواحدوا!ن؟متميزانجوهرانأوكائنانوالعقل

فىيساعدأنأحدهمايستطيعلاولكن،يتفاعلانربماوإنهماالآخر؟لون

وليكارتأفلاطونمل!مشهورونفلاسفةاللثائيةعنودافع.الآخرتفسير
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،جاكسونبين!منالبارزينالأعصابعلماءمنقلةإلىبالإضافةوبوبر،

الأديانكلفىمكونعنصروهى؟إكلسووسبيرى،وبنفيلد،،وشيريخجتون

أماالجديد.والعصرالنفسىالتحليلإلىبالإضافة،البدائيةالكونوعلوم

منجزءكلهيناتفسيرالقسروأنها،واضحةتبدوأنهافهىالعظيمةمزاياهأ

ح!ولول!(*الموتبعدالنفسبقاءعقيدةفىمتأصلةوأنها،البشرىالسلوك

02.أ:ه)914

وغيرمفهوميا،غائمةأنهاويرىالنقدأشدالثنائيةينتقدبونجىولكن

علممعتشمقلاوبالتالىالبالغالعقلسوىتدرسولاتجريبيا،للتفنيدقابلة

وعلموالإلراكىالحيوانىالسلوكعلممعأيضالشمقولاالدظورى،أففس

بقاءوقانونالفيزياءعنتخرجوالئنائية.الخصوصوجهعلىالرئيسات

والئنائية؟الأخرىالمعرفةفروعمعظمعنالنفسعلمالثنائيةوتعزل،الطاقة

هذاوعلى.الفروضأسوأعلىمضادةومنتجةالفروضأفضل!علىعاقر

فلسفبا.أوعلمياالدثائيةعنالدفاعالصعبمنالنحو

كلا!نالقائلةالدعوىفهىثهءأ!ألا"ا!ولهأأ3ولالحسابيةالنزعةأما

ومثلية.مادية:صورتينفىوتأتى.حسابيةعملياتهىالعقليةالعمليات

تتمسكالعكسوعلىكمبيوتر.أجهزة""الأمخاخأنالماليةالصورةتقرر

برامجمنمجموعةأوكمبيوترإما*العقل*بأنالمثاليةالحسابيةالنزعة

هى،الصورتينمنصورةأىفى،الحسابيةالنزعةأنتجدوأنت.الكمبيوتر

فىالسلوكيةمحلحلالذىالمعلوماتمعالجةنفسلعلمالأحثالوجه

ء!وللا!(مخبلاالإدراكىالعلميميزوالذى،الماضىالقرنمنالسلينيات

02.أ)227:ه
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العقلا!نالقوللنقدنفرتقدالفلاسفةمنجماعةأنالمحققوالشيء

اعتراضاتبينفيهاميزتصور،عدةفىالنقدوجاء.كمبيوتربرنامج

أنإثباتالخارجيةالاعتراضاتتحاول.داخليةواعتراضاتخارجية

تسلكأنيمكنلاالأخرىوالآلاتالكمبيوترأجهزةفىالحسابيةالأنظمة

الاليسوفالاعتراضاتهذهوقثمالبشر،عندالإدراكيةالأنظمةتسلكملالما

فىفتجستالداخليةالاعتراضاتأشهرأما.دريفوسهوبرتالأمريكى

البرامجأنوخلاصتها.سيرلجونابئكرهاالتىالصينيةالحجرةحجة

هوليسوالتركيب.ودلاليةعقليةمضامينذاثوالعقول.صوريةأوتركيبية

بتفصيلالاعتراضاتهذهوعالجتعقولا.ليستالبرامجإنن،الدلالةنفس

الفلسفى.الفرعهذافىبالعربيةدراسةأولكانلذى،لعقرفلسفةكتابىفى

ا-123(.:13لعفلىفلسفة،إسماعيلصلاح)

بأنهاووصفهاالصبنيةالحجرةحجةإلىباستحسانبونجىوأشار

أنإلىوانتهى،الحسابيةالنزعةعلىالاغراضاتمنجملةوقدم،بارعة

أنهاهووالسبب.الديكارتيةالللائيةمنحالاأفضلليستالحسابية"النزعة

تقبلانإنهماإذوظيفبتاقوالنزعتانالجد.مأخذالمخأخذترفضأيضا

تفسرأنمنهمانزعةأىشمتطيعلاثمومن.الوظيفةء/الشيالللائيةالقسمة

ء!وللا!(.02أ)234:هآليةإظهارفىيكمنالتفسيردامماشيء،أى

التطابقفرضيصورهاالتىالماليةالواحديةعنبونجىويدافع

الحاليةالتصوراتمنغيرهعنيمتازأنهيرىوالذى،النفسىالعصبى

ء!وللا!!02:ها17ا-)172:التاليةبالمزاياللعقل
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والوجدانىالإدراكىالأعصابعلميقودالذىالفرضمنأقلليسإنه

والطبالنفسلعلمالقاطعالحدعنديكونوالذى،والاجتماعىوالسلوكى

المعاصر.النفسى

المعروفةالعقليةالظواهركلالأفل،علىالمبدأحيثمنيفسر،أنيمكن

سبيلعلى.دتلكبعدالمعروفةالظوإهروبعضالكلاسيكى،النفسلعلم

التىالأماميةالحركيةالقشرةفى"المرآةالعصبية"الخلايالدينا،المثال

زعموهناك.الآخرينالناسلدىمعينةلأفعالالحسىالإدراكيثيرها

مننحاكىأنللنسانيس،لتيحملالمالنا،لتيحالعصبيةالخلاياهذهبأن

ذلكإلىبالإضافة.الآخرينلدىالماهرةالحركاتبعضجهدغير

.المحاكاةطريقعنللتعلم)اكية(العصبى""الأساسالخلاياهذهتشكل

تشكيلفىداخلةتكونالمرآةالعصبيةالخلايابأنأيضاتخمينوهناك

التى(للآخرينالعقليةبالعملياتالمتعلقة)التخمبنات7العقل"نظريات

فىالحركيةالنظريةهذهفإنذلكومع.الآخرينسلوكللقسيرنبتكرها

لنقدخضعتقرنلين-مدةفىالنوعهذامنفقط-والأخيرةالعقلفهم

تجريبيا،للاختبارقابلةأنهاهوعنهايقالأنيمكنماأقلوبالتالى.قاس

الاختبار.هذاملوالثنائيةتقبللاحينعلى

الئحكميمكنالمزاجأنقبيلمنالمدطشةالنتاثجمنمجموعةكسبلقد

لرؤيةجهازلهالمخوأنالدوبامين،مستوىضبططريقعنطبيافبه

الغاضبالئوروأن؟الحركةفىالبصرىللتحكمآخروجهازالبيئة

إشعاعيةموجةطريقعنمسارهفىفجأةيتوقفأنيمكنالمشحون

أنيمكنالقهر-ىالسلوكوأنمخه،فىمغروسكهربائىقطبفىلؤثر
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وأن؟باركنسونرعشاتفىئتحكمالتيذاتهاالدواءحبوبتحدثه

برشاشتعزيزهيمكن،البشريةالقيودلكلهكذاالأساسبالئقة،الشعور

الجنس،فىالمستخدم"العلاقة"هرمونالأوسيتوسين،يخرجأنفى

والرضاعة.،الرعايةوتقديم،والمخاض

مثلمخ،بلاالنفسعلمفىطرحهايمكنلامشكلاتيعالجأنيمكن

معينة،فئاتمنلكلماتبالنسبةالمخفىالمخلفةالآثارتحديدمشكلات

والسلوكوالإدراكالمزاجعلىالكيميائيةالموادتأثيرواكتشاف

أنالعصبىاللغةعلمأصحابوجد،المثالسبيلعلى.الاجتماعى

كلاميةوظائففقدانشمببالمخقشرةمنمحددةمناطقفىالأضرار

إرسالأجهزةأومعينةهرموناتإعطاءأنالنفسعلماءووجد.معينة

الطفل.رعايةقبيلمنأساسيةتصرفاتتغيرعصبية

مثلاللقليدية،النفسيةالفروعبينالمصطنعةالحواجزيحطم

والفردى/الاجتماعى.،/الوجداناكالإدر

فىاضطراباتبوصفهاالعقليةالأمراضفىالماديةالواحديةتفكرغدما

بصورةالمؤثرالأحيائىالنفسىالطباستبدالعلىشماعدفإنها،المخ

الشامانىالنفسىبالطبماحدإلىبدائيايزاللاكانوا!ن،متزايدة

وجهعلىالنفسىوالتحليلالمؤثرجمراالكهةيمارسهالذىا

.الخصوص

الماديةالأنطولوجيامعالنفسىالعصبىالتطابقفرضينسجم

أرواحاتتضمنلاوالتى،الحديثالعلمفىالمتأصلة(الطبيعية)أو

اعلزافاتعترفذلكومعأعضاء،بلاوظائفأوالجسدمنمتحررة
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تمييزإلىالحاجةوحتى،العالمفيالضخمالكيفىبالتنوعضمنيا

الواحديةلقوضالخصوصوجهوعلى.اللتظيممنعديدةمستويات

فإن،كذلككانإذالأنهعقلى،العالمبأنالمثالىالوهمالنفسيةالعصبية

كلأنوهم،عارضة)وبصورةالكونيتضمنسوفبشرىمخكل

كانطبهتمسكوإنمافقط،باركلىبهيتمسكلمالعقلفىيوجدشيء

وضوحا(.أقلنحوعلىكانوا!نأيضا،

المذاهبنقائصمنتعانىلاالنفسيةالعصبيةالواحديةاقالقولخلاصة

العلومكلأساسلشكلالتىالأنطولوجيامعأيضائتسجموإنمالها.المنافسة

الإدراكى.الأعصابعلميرشدالذىالفرضأنهاللغايةالمهموالشىء.الطبيعية

وملتبسة،دوجماطيقيةالعقلحولالفلاسفةمعظمآراءأنبونجىويركأ

واعلقد.البدنوترشدماديةلاالنفسأنأفلاطوناعلقد،المثالسبيل!على

،الاستبطانوأن؟للعقلأداةإلاليسالجسموأناللاطدلى؟العقلفىهوسرل

الفينومينولوجى(،)الرديوجدلاالخارجىالعالمبأنالادعاءإلىبالإضافة

.6791()501فتجنشتينوكلبأيضا.والعالمالعقللدراسةالوحيدالطريقهو

غريبةبصورةهى،للفيلسوفبالنسبةللغايةالخطيرةالأفكار"إحدئأن

العقلانىوبويرالوضعىايرولتنىرعوسنا".فيأوبرعوسنانفكرأننالضاما،

المعرفةمنجزءلأنهافقططبيعيا،شيئابوصفهاالنفسيةالعصبيةالثنائيةمعا

الذى-اللغةفلسفةهوالعقلإلىالمفتاحأناللغويونالفلاسفةواعتقد.العادية

أماتماما.عقلبلاالبشريةغيرالحيواناتأنالحالبطبيعةمسبقايفلزض

لناأكدوافقد،ودينيتوفودوربتنامبارزةوبصورةالكمببوتريبجلونالذين

3تجسيدها3أو"إدراكها"يمكنالتيالكمبيوتربرامجمنفئةهوالعقلأن

بديلة.بطرق
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الأعصابعلميقولهمابتعلمأنفسهمأزعجواالعقلفلاسفةمنوقليل

جهازالمخأنحتىيتعلمفلممعظمهمأما.العقليةالعملياتعنالإدراكى

الفيزياء.منفرعاليسالمخعلموبالتالىفقط،فيزيائياجهازاوليسأحيائى،

تكونأنيمكنالفيزيائىالشيءأنإنكاريواصلونأنهمفىالسببهووهذا

مفكرينأنفسهميعتبرونمعظمهمأنورغموأفكار.ومشاعرخبراتله

فىتراهمفيه،مشكوكنوعمنالماديينمنأنهمبعضهمويظننقديين

وهىالدوجماطيقية،ثمومن،الأوليةبالطريقةالعمليواصلونالحقيقة

علمبتطوريعجلواأنعنبعيداوبالتالى.المثاليينللفلاسفةالمميزةالطريقة

العلماء.لهمقرأإذاتقدمهيمنعونسوففإنهم،العد!

065عامحوالىأنهطهه!(د!+.0)2هيرودوتمنالتعلمالتواضعومن

طفلينأبكمماعزراعىيربىأنبسماليكوسالفرعونأرادالميلادقبل

لالقائى.بشكلالطفلانيتكلمهاأهـلغةليكتشف،عزلةفىالولادةحديثى

منأكثرمنذماشخصاأنهويعنينىالذىوإنما،الآنتعنينىلاوالنتيجة

ألاالمحدثينالعقلفلاسفةمنكئيريعرفهلاماعرفقد،ونصفعامألف

ح!ولولكاأ.02ا:ه)018تجريبيا"بحئاتتطلبالتجريبيةالأسئلةأنوهو

ائفةولزلحفيفية:فةالمص-5

الحاجةتأتىثمومن،الشوائبمنبشيءمخللطاالفكرىالذهبيأتى

اختبارمننوعبناءبونجىوحاولالأفكار.لفحصوسيلةتصميمإلى

هذايساعدناوسوف.علميةبوصفهاالمعلنةوالإجراءاتللأفكارالمصداقية

ويساعدنابل،وحسبهذاليسالفكرىالخداعمنيحميناأنعلىالاختبار

البحث.مشروعاتدقبيمعلىأيضا
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وهذا،العلمىالمنهجعنحديثاالزاثفوالعلمالعلمبينالئمييزويتطلب

فىميرتونروبرتصورهاالتىالأساسىالعلمأخالفياتيتضمنألمحنهج

والشكية،والنزاهة،العالميةأنهاعلى)7391(لعلمسوسليىلوج!ئحابه

العلميةالجماعةمناهجفىالاشتراك-الإبستمولوجيةوالشيوعية،المنظمة

واكتشافاتها.

موئوق:حقيقىواقعىعلملأىمميزةأخرىملامحأربعةبونجىويقدم

علممعالجزئىوالتداخل،السابقةالمعرفةمعظممعوالانسجامالتغير،قابلية

العلمية.الجماعةفيهوتتحكم،الأقلعلىواحدآخر

قالباويقدم،العلمتقدمتدعمالتىالفلسفةنوعبتفصيلبونجىويناقش

منأنواعثلاطةعلىيعتمدالعلمتقدمأن"أقترح:العلمىللتقدمفلسفيا

والتأييدالبحثحريةمل!واجتماعية؟الشماؤلمل!نفسيةمنطقية:الشروط

الشرطينالباحثينمنكثيرودرس.الواقعيةمل!وفلسفيةإلاجتماعى؟

لرستقلما،العكسوعلى.إليهالمشاركتابهفىمورلنودوسهما،الأولين

51مؤدوالذى،والواقعيةالمثاليةبينالمشتركالمعتقدبسببالفلسفيةالشروط

الفلسفيةالشروطفإنفلكومعتباثلى؟بشكلمنفصلانوالفلسفةالعلمأن

التالى:الشكلفىالموجزةالشروطأنهاوأقلزح.أهميةأقلليست

العلميةالإنسانىالمذهب

العلم الواقعيةهالنسقية

المادية
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محلالعلميةحلتإذاالعلمىالئقدماحتمالاتتخيل.العلمىلتقدمقالب

وحلتالمئالية،محلالماديةوحلت،الذاتيةمحلالواقعيةوحلت،اللاعقلانية

وحل.الارتزاقمحلالإنسانىالمذهبوحلالفردبة،أوالكليةمحلإماالنسقية

لا!(.ح!ول02)242:هاالخرافةمحل()العلمالمركز

الشروطشئتحرفالوقائعمنلمج!معلجةيقلمالذىالعلبمهوالزائفوالعلم

نفسهائسمىالزائفةالمعلجةه!ذهفإنفلكومع،الموثوقالحقبقىالعلمفىالأساسية

خيهرأفكارالتضمنربماأومشمقةجمرالمعالجةهذهتكونفربما.علمية

الإبعادمل!لضاما،الاحتملبعيدةلموضوعاتواقعالقترضربماأو.واضحة

والعقول،الفطريةوالأفكار،الأنانيةوالجيناتالعقلى،التحريكأوالغريب

المنكورةالمعلجةشملموربما.الآليةوالأسواقوالميمات،لمخ،عنالمسلقلة

معا.بالصفتينشضفأوغامضةأوماليةلاغهانتحدثالتىالوقائعبأن

تجريبيةإجراءاتتؤدىوربما.سابقةعلميةاكتشافاتعلىتقومأنشوتعجز

ربماأوإ،النفسىالطبافىالحبربقعةاخلتاراتمل!خطيرنحوع!معيبة

ربماأو،الاختباراتنتائجلزيفوربما،حاكمةجماعاتتتضمنأنصتعجز

لقاما.التجريبيةالاختباراتعنشمتغنى

تغييراتهافإن،تطورتوانلتطور،لاالزائفةالعلومأنفلكعلىزد

أن)235.6191(جونزارنستيخبرناالنحوهذاوعلى.البحثمنتنشألا

"91،عامفىأولاالمنشور،الأحلامتفسيرعنلفرويبالأساسىالعمل

تغييروقتأىفىعليهيطرأالما-فرويدحياةفىمراتثمانيطبعهوأعيد

علمعنلقريباكهذاشيئالقولأنوشمتطيع3.ضرورىتغييرولا،أساسى

عامفىنشأتهمنذراكداظلالذىالجديد،الكلاسيكىالمجهرىالاقتصاد

ميللؤنبالنصرمبتهجاصرحكما،الرياضيةالزخارفبعضباستثناء0187

1991(.)فريدمان
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مع،الأخرىالمعرفةفروععنمميزنحوعلىمعزولةالزائفةوالعلوم

ذلكعلىوالشاهد،شقيقةزائفةعلوممعأحيانالتزاوجأنيتصادفقدأنه

العلومتحاولبالنقد،الترحيبعنوبعيدا.النفسىالتحليلىالتنجيمعلمهو

إنهاإذ:الإقناعوإنماالصدقعنالبحثليسوهدفهاالاعلقاد.لثببتالزائفة

يكونحينوعلى.رحلةدونومنأسفاردونمنقادمينوجودتفترض

مشكلاتالمهمةاكتشافاتهمناكتشافكلويثير،بالمشكلاتمليئاالعلم

أخرىبعبارةذلكلضعأنشئتواءن.باليقينالزائفونالعلماءيشمم،إضافية

لالأنهعاقراالزائفالعلميكونإضافيا،علماالعلمينجبحينعلىفقل

أنالزائفللعلمالأساسيةالمشكلةاعنالقولوخلاصة.جديدةمشكلاتيولد

أنفىالسببهووهذاموجود.غيرأوخطيرنحوعلىمعيبأنهإمابحثه

عنواحداقانونايقدملم،العلمىالبحثخلافعلى،الزائفالعلمىالتأمل

س!!وللا!(.02ا)246:ه3المجتمعأوالطبيعة

)علموالباراسيكولوجياالقديمةوالكيمياءالتنجيمعلم!ىالزائفالعلموأمثلة

ساحقاهجومابونجىويشن.النفسىوالئحليل،الطباعوعلم(،الشاذةالظواهرنفس

علمكلفىوالمنهجية!الأنطولوجياعنينحرفأنهويرى،النفسىالتحليلعلى

لأعمالالإنجليزيةالترجمةفى)"العقل!النفسبأنيتمسكوبالفعل.حقيقى

طريقعنيظهركما،الجسمفىتؤثرأنيمكنذلكومع،ماديةلافرويد(

يستطيعآلياتأىيقدملمالنفسىالتحليلولكن.الجسديةالنفسيةالتأثيرات

أنفحسبيقرروإنما:المادىالكائنحالةيغيرأنلهاوفقاالالمادىالكائن

أصحابمادامدوجماطيقية،العبارةهذهذلك،إلىوبالاضافة.الواقعهوهذا

تجريبية.اخلتاراتأىينجزونلا،النفسعلماءخلافعلى،النفسىالتحليل

وعلمالتجريبىالنفسعلممنالنفسىالتحليلشديدافصلانفسهفرويدوفصل
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علمكليةفىالدراساتمقررأندرجةإلىهكذاالأمروكان.الأعصاب

معرفى.فرعأىفىمقرراتأىيتضمنلممخططهوضعالذىالنفس

/لأحلاعم،لفسمرفرويدكتابعلىالأولالمرنمرورللمدلزمحاولةوفى

نيويوركفىالمحللينمنلستةمقالالنفسىلهـتحلديرللولدةلمجلةنشرت

ىأفىتجريبىاختبارأولعنالتقريرزعمواالذينولكاط!ول!دلأ(.اكاأ!)!2

تجربةليستهذهوبالفعلواحد.قرنغضونفىالنفسىالتحليلفىوقت

هؤلاءفإنثمومن.حاكمةعلميةجماعةلتضمنلادامتماالإطلاقعلى

كانتلوحظتالتىالتحسيناتأناستنتاجفىالحقلديهمليسالمؤلفين

يستفيدلاالنحوهذاوعلى.فحسبلالقائيةتكونأنيمكنإذ،المعالجةبسبب

هذايكونأنعسىمايعرفونلالأنهمالعلمىالمنهجمنالنفسيونالمحللون

علىفقط،تدربواوإنماالعلماء،يتدربكمايلتربوالمذلكومع.المنهج

طبية.مهنةأصحاببوصفهم،الفروضأفضل

تحظىالتىالشخصية-لاكانجاكالفرنسىالنفسىالمحللهووها

النفسى،التحليلبأنويتمسكبهذايعترف-الحداثةمابعداتجاهفىبالإعجاب

وأخيرا،".الثرثرةافن:تامبشكلبيانيةممارسةهوعلما،يكونأنعنبعيدا

ومؤثرةصحيحةنظرهموجهاتأنيزعمونالنفسىالتحليلأصحابدامما

صارمة،سريريةتجاربأوتجريبيةاختباراتلأىإخضاعهادونمنمعا،

بهايلتزمأنيتوقعالتىالعلميةبالأمانةيتابعونإنهمالقولعليهمفيتعنر

لاالنفسىالتحليلا!نالقولوخلاصةأحيانا(.أقدامهمزلتلو)حتىالعلماء

النفسىالتحليل،النطاقواسعالاعتقادعكسوعلىعلما.باعلتارهيوصف

العلمىالمنهجمنيستفيدلاأنهفقطالسببكانإذامخفقا،علماحتىليس

46

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


3مشعوذسريرىنفسعلممجردهووإنما.المضادةالأملكةويتجاهل

.!(لاحءول102:ه)025-924

الأمريتعلقوعندما،الثقافةيلوثلأنهدائماخطرالزائفالعلما!ن

والحريةالحياةيعرضالزائفالعلمفإن،الحكمنظامأووالاقلضادبالصحة

عندماالخطورةشديديكونالحالبطبيعةالزائفالعلمولكن.للخطروالسلام

ويقدمس!!وللاكا!.02أ)255:هالكبرىالشركاتأو،الحكوماتبتأييديتمتع

والاقتصاد.النفسوعلمالأحياءمنذلكعلىأصالةبونجى

العلممفهومبونجىيوضح،الزائفوالعلمالحقيقىالعلمإلىوبالإضافة

أوالنظرياتأوالفروعمنمجموعةعلمفىوجدناإذا.العلموشبهالمبتدأ

بأنهاتوصفربما،خارجهأوالعلمفىبوض!حتقعلاالتىالإجراءات

مخفق.علمأوعلميةشبهأومبلذأةعلمية

طورفىعلمبوضوحهو،الناشئالعلمأو،همه501س!ح+س!أشأالمبلذأالعلم

فىيتطورربماالمج!هذافإن،الإطلاقعلىالبقاءلهكلفوإذا.الولادة

،أخرىوبعبارة.زائفعلمأوعلم،شبهأو،ناضجعلمإلىإماالأمرنهاية

جداالمبكرفمنمبلذأ،علمايكونمعرفيافرعاابئههيقالالذىالوقتفى

جاليليوقبلالفيزياءهى:والأملالة.علمىغيرأوعلمىبأنهالحكمأوالإعلان

هذهكلوبرنار.فيرلشوقبلوالطب،لافوازييهقبلوالكيمياءوهوجنز،

يكونأن)يمكنكاملةبصورةعلميةلتصبحالأمرآخرفىنضجتالفروع

(.العلوممنبدلاالتكنولوجياأنواعمنكاناواقحتىعلميينوالهنثسةالطب

علماويسمىعلما،بوصفهبدأالذىالفرعهو33-قحس!حولحأحالعلموشبه

أنوأرى.كذلكهوحيثمنكاملةبصورةيوصفلافإنهذلكومع،عادة
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علومأشباهتزاللاالسياسةونظريةالأفتصادوعلمالنفسوعلمالكونعلم

تعارضالتىبالتأملاتحافلالكونعلم،وبالفعل.المتقدمةأعمارهارغم

العقلأنينكروننفسعلماءيوجديزالولاالفيزياء.فىالراسخةالمبادئ

الوظائف"تساعد"عصبيةأنظمةعنيكتبونالنينأو،المخيفعلهماهو

فىنوبلجوائزيسمىمماكثيراأننجدالح!وبطبيعةلتؤسطها.أوالعقلية

اقتصادهـبواقعشبهلهاليسرياضيةلنماذجللمبتكرينغالباتمنحالاقتصاد

للمصممينتمنحأو؟والسياسةالإنتاجيجهلونأنهمفقطالسببكانإذا

لا!(.ص!!ول02أ)254-253:هبالفقيرتضراقلضاديةلسياسات

منالنوعوهذا.والسياسةالزائفالعلمبينالصلةعنبونجىيبحث

علومفىتحدثمنوعةلصوريعرضحينسيماولاحقا،ممتعالبحث

كبيرا.مبلغاالشهرةمنبلغواالذينالعلماءبعضعنهاويدافعمخللفة،

الجبلية.-البيئيةالخلافهوالبارزوالمثال

الوراثىالطاقمبأنالتقدميينمعظمتمسكفصاعدا،التنويرعصر"منذ

الإحساسوإنمافقطاللقكيرليسنتعلمأننسلظيعإنناإذللمرء،قدراليس

وبصورة،والتعلمالمحاكاةطريقعنمباشرةبصورةونتعلمهاأيضا.وال!فعل

أننجد،العكسوعلى.الاجتماعىالتشكيلإعادةخلرمنمباشرةغير

النظروجهةوهى،الجبليةلتنواقدالأنواعكلمنوالرجعيينالمحافظين

النحو،هذاوعلى.الحياةخلسلظهرالتىالسماتبكلنولدإنناالقائلة

الكتابولقسك.المنغلقةالطبقةنظامالهنثوسيةالمقدسةالكلبكرست

أقلالأجانببأنأرسطوولضسكالمختار.يهوهشعبهماليهودبأنالمقدبر

الناسبأنالأوربيونالمستعمرونوتمسك؟الإغريقيينمنمنزلةوأدنىشأنا
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الفناء،أوللاستعبادإلايصلحونولابدائيينكانواأمرهمعلىغلبواالذين

بالاعتبارجديرنحوعلىأضعفهاالمحافظة-الجبليةوعلاقةجرا.وهلم

دا!(ع!،4"العلمية"للجبليةجداالحديثالإحياءنلذكرودعنا...التنويرعصر

02.ا)255-256:ه

فىالجبلية/البيئيةبمعضلةالمحيطةالسياسيةالقضايابنكرستيفنتناول

"العلومأنوقرر./للشرقيللطلبجة/لحدلث/كهـن!ر/لظرخكة:/لشرلجةكتابه

تئبتالتطورفالنفسعلمإلىالوراثةعلممن"البشريةالطببعةفىالحديثة

واللشاؤمالفرديةسوىشيئاليستالرؤيةوهذه.التراجيديةبالرؤيةيسميهما

بيركإلىهوبزمنالمحافظةالسياسيةوالفلسفةاللقليدىالاقتصادعلمفى

.ريجانإلىتالشرإلىهايكإلىنيتشهإلىشوبنهورإلى

!ءطولا!(3:الجديدة"العلومهذهفىالتالية3"بالاكلشافاتبنكرويستشهد

)255:7!و2

الأسرية.الروابطأولويةأ-

بشرية.جماعاتفىالاشتراكيةللمشاركةالمحدودالمجال2-

البشرية.المجلضعاتعبروالعنفالسيطرةعمومية3-

ضدجماعةعداءمنالأخرىوالصورالعرقيةالمركزيةعمومية4-

.المجتمعاتعبرأخرئ

اللااجتماعية.والميولالضميرويقظةللذكاء،الجزئىالتوريثقابلية5-

الإدراكى.التنافرورد،الذاتخدمةوميولالثفاع،آلياتسيطرة6-

محانجاةذلكفىبما،البشرىالأخلاقىالحسفىالانحياز7-صور

والأصدقاء.الأقارب
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فىالحديثةالعلومفىاكلشافأنهبنكريزعمماعلىبونجىويرد

الحقيقةفىفيتمل!الأسريةالروابطأولويةعلىالردفأما.البشريةالطبيعة

والجماعاتالئجارية،الشركاتأعضاءأنالحالاتمعظمفىنجدإنناالقائلة

فيمايرلتطونلا،الرياضيةوالفرقالجنود،وأفواج،والمختبرات،السياسية

جماعاتفىالمشاركةمحدوديةعلىالردوأماوراثيا.ارتباطاإلابينهم

المؤسساتمنوكثيراالبدائيةالمجتمعاتكلإنالقولفىفيلقل!بشرية

عبروالعنفالسيطرةعموميةعلىالردويأتى.تعاونيةالحديثةالتجارية

المجتمعاتكلفىانخفضفدالعمدالقتلإنالقولفىالبشريةالمجتمعات

بعيدحدإلىالمنقسمةالمجتمعاتفىوليس،الماضىالقرنطوالالمتحضرة

الجماعاتبينبالنزاعيتعلقوفيماأساسها.فئوعنيفةاستبداديةهىوالتى

عنالتوازنبإحداثشمويتهتتمالنزاعهذابأنبونجىيرد،المجلقعاتعبر

قابليةيخصوفيما.الماديةوالاهتماماتللقانونوالخضوع،التعاونطريق

بأنالرديأتىاللااجلقاعيةوالميولالضميرويقظةللنكاء،الجزئىالتوريث

والتحكمالتربيةطريقعنكبحهاأوتعزيزهايمكنالقدراتهذهمل!

بالقولالذاتخدمةوميول،الدفاعآلياتسيطرةعلىالردويأتى.الاجتماعى

"الليبرالية"المجتمعاتفىمنهاالرفاهيةمجتمعاتفىخطورةأقلإنها

نتذكرأنعليناوالأصدقاء،الأهلومحاباةالبشرىالتحيزيخصفيماوأخيرا

التقدموأن،الأنانيةإلىبالإضافةيحدثالإيثارأنمؤداهاالتىالحقانق

أخلاقيا.لقدماغالبايلضمنالسياسى

تقرأ"البشريةللطبيعةالجديدا!للعلمبنكرإنجازاتقائمةأنذلكعلىرد

علمية.لنتائجملخصاتكونأنمنبدلاالجديداليمينلبيانالتمهيدمل!
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الطبيعةعلىمونؤقمؤشرهوالرجعيةالسباسيةبالإيديولوجياوا!لزام

علماءصلقريبانفسهالشيءتقولأنوتستطيع.معرفىلفرعالزائفةالعلمية

أنبثقةيقررونفلراهمبنكر:بهميعجبالذينالمزيفينالتطوريينالنفس

مخفقةالاجتماعيةالثوراتفإنثمومنجيناتنا،فىيوجدالاجتماعىالتفاوت

لا!(س!!ول102:ه)256..محالةلا

عندالعقلانيةبالأخالقيذكرناالبشريةالطبيعةعنبونجىدفاعولعل

إلىيتحولونالمتخلفةالمجتمعاتفىالبشرأنالمحققالشيءولكن.اطسقر

للدفاعيعودقدمثلاالجامولم!قطيعتجدلأنك،أضلهمبل،بغيضةحيوانات

تجدالمقابلوفى،مفترسةحيواناتأنياببينيسقطأنبعدأفرادهأحدعن

وتلزكهالعلاجحقيملكلاالذلىالمريضشمتقبللا،الخاصةالمستشفيات

يكيدونالجامعاتفىأساتذةأنهميزعمونالذينمنمجموعةتجدأو،يموت

عالمايكونأنيريدأنهسوىلهذنبولا،يبعدوهأويقلالوهحتىلهملزميل

خلق.علىيكونأنويريد

منلهعرضناماكلعنخطرالقللاأخرىمسألةهناكأنعلى

النوعهذاخطورةولعلالمستأجرالعلممسألةوهىألا،الزائفالعلمصور

حتىأوالأخالثية،النتائجعنالنظربصرفمؤجرأنهفىتكمنالعلممن

العلمهذاخطورةولعل.شيطانيةلأغراضشمتعملسوفنتائجهأنمعرفة

أجراءمنيكونوالمفيهشاركواالذينالعلماءبعضأنفىتلضفىأيضا

الفيزياءفىالبارزينالعلماءمنكانواوإنما،مجهولةأوحكومةشركة

المرةالثماروأملالة.نوبلجائزةعلىالحاصلينمنبعضهموكانوالكيمياء،

اللونعديماغازالفوسوجينتضمالمستأجرالعلممنالبشريةجنتهاالتى
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والعامل،والنببمالابدروجينية،والقنبلة،العصبىوالغازا،الرائحةكريه

ذلك.ونحو،العنقوديةوالقنابل،لا؟عشابامبيداالبرتقالى

النينوحدهمليسواولكنفساداالأكئرهمالمستأجرونالسياسة!وعلماء

أفضلإلىيسعونالنينالأغنيةفعلماء.للعلمالأخالثىاللسلؤرينتهكون

طعامأوالكعكأكلفىالإفراطإلىيجنبونالكىوالملحوالسكرللدهنتركيب

معيةفىوهمببعيد.مناليسواالأطعمةهذهلمل!مدمنينونصبحالأطفل،

النيكوتينيعالجونوالذينالكبرىالتبغشركاتشمتخدمهمالذينالكبميائيين

يساعثونالنينالنفسعلماءهؤلاءعلىزدإدمانا.أكثرالسجائرتدخينلجعل

منضخملفريقصورةعلىتحصلوسوف،المضللةالاعلاناتلضميمفى

استخدامهمتمالئينالأحيائيينوالاجتماعيينوالاجتماعيينالطبيعيينالعلماء

هوالمستأجرالجيشهذاضدالوحيدوالدفاع.الناسضدالعلملاستعمل

س!!ولولكا!.02أ)026-925:ه"الجيدةالعلميةالئقافةمنالمزيد

وإذافقرى؟عمودبلاأنهافاعلمأنطولوجيا،إلىالفلسفةافتقرتإذا

إلىافلتهرتوإذا؟ملتبسةأنهافاعلم،دلالةوعلممنطقإلىافتقرت

فاعلم،اجتماعيةفلسفةإلىافتقرتوإذارأس؟بلاأنهافاعلمإبستمولوجيا،

هذهعلىبونجىرأىفىالحقيقيةالفلسفةترثكزوهكذا.أطرافبا6أنها

فىتوصفلاتكادالمجالاتهذهإلىتفلقرفلسفةوأى.الخمسةالمجالات

والأقوالفتجنشتينعندالسائرةالأمثالفلكفىيستوى،فلسفةبأنهارأيه

هيدجر.عندالمبهمة

وربما،عميقةفلسفةبوصفهبتباهيعرضلغوهىالزائفة"الفلسفة

عندما"18عامحوالىإلاالجدمأخذتؤخذلمولكنشمو،لاو-منذوجدت
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ولدواالعقلانيةعنتخليهموبسبباللتوير،عصرعلىالرومانسيوناعترض

وشلنج،وفشته،،لهيجلالطائشةالآراءلتكر:الزائفةالفلسفةمنوافراعددا

منمجموعةعالجهيجلأنصحيح...البريطانيينالفلاسفةمنسايرهمومن

ومع.بسهولةعملهعنالنظرنصرفأنيمكنلاولذلك،المهمةالمشكلاث

علىعادةخاطئايكون،الاطلاقعلىللفهمقابلايكونعندما،عملهفإنذلك

علىالقداسةأضفىأنهذلكمنوالأسوأ.عصرهفىتماماالمتقدمالعلمضوء

ح!ولولكا!02أ:هااغامضايكونأنمنبدلاالعميقأنمؤداهاالتىالمراوغة

026(

والقادرة،العلمفىالمتأصلةالفلسفةهىبونجىعندالحقيقيةالفلسفة

الداخلى،المنطقىالاتساقهوبهتمتازماوأخص.العلمىالبحثفهمعلى

وواقعية،أنطولوجيةومادية،والصدقالمعنىفىوافعيةدلاليةونظرية

الزائفوالعلم،صحيحةفلسفةتغذيهالحقبقىوالعلمإبسلقولوجية.علمية

زائفة.فلسفةعلى،يتغذىمابينمن،يتغذى

نفدبةملاحظات6-

فىالمسرفةالماديةنزعتهوخاصة،الجدلمنكليرابونجىفلسفةلثير

بهجومهالأولىلتعلق:نقديتينملاحظلتينإلىالإشارةوحسبىتقديرئ،

النفس.منبموقفهالئانيةوترلتط،المعاصرينالعقلفلاسفةعلىالعنيف

منموضعغيرفىالمعاصرينوالميتافيزيقيينالعقلفلاسفةبونجىيهاجم

معالجةمنبدلاالمنزليةاكعابيمارسونالذين"الأساتذةفهم،كتاباته

الأزهارأوعيةفىالعمل3يفضلونالذينوهمألأ)(،:.4)11الجادةالمشكلات

حثيثفىبونجىيستغرقأنوبعد6أ(.أ)4:.4المفتوحة!الحقولمنبدلا
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والحية،،والكيميائية،الفيزيائيةالمادةأنواععنوشائقوجديدطريف

أنإلىالقارئأدعواوأناا:يقولنراه،والاصطناعية،والاجتماعية،والمفكرة

لفرعهمالميتافيزيقيونقدمهاالتىبالإسهاماتالغنىالمحصولهذايقارن

)84-83:.1614(.ذاتها"الفترةخلروللعلمالخاص

الفلاسفةهؤلاءعلىهجومهولكن،النقطةهذهفىصوابعلىوبونجى

تأمللنهصيلية.حججإلىيفتقرعندماوخاصةأحيانا،يسوغهمالهليس

يدركونأوالنفسبعلميبالونلاالمعاصرينالعقلفلاسفةمعظم"انعبارته

"ولكن:العقلفلسفةعنقولهأوأكاا(،)*أ:.4!بوضوحخاطئةمعلوماتعنه

علمعلىاطلاععلىبالبقاءأنفسهميزعجونلابهاالمشتغلينمنقلة

هؤلاءاهتمامتزافيمعلتنافىالاتهاماتهذهمل!أنتجدأول(-:4)كط"العقل

ستيش،ستيفنهؤلاءأبرزومن،الأعصابوعلمالنفسبعلمالفلاسفة

بولالكندىوالزوج،دينيتودانيال،كومنزوروبرت،فودوروجيرى

وهذا.وغيرهمنجكلر،ووليمشاجارد،وبوللشرلشلاند،وباتريشيالشرتشلاطد

!يجب:المهمةالمذاهببعضرفضإلىببونجىانتهىالمسوغغيرالهجوم

أحوللاآا!ولهأأ51*حأ!آهولأ+ا4العقلفىالوظيفيةالنظروجهةعنالتخلى

ومحفوفةسطحيةبأنهانلك،المعاصرينالفلاسفةمعظميفضلهاالتى

اول(.4")155ااطبيابالمخاطر

طريقعنلتحدلاألعقليةالحالةا!نالقائلةالنظروجهةهىوالوظيفية

جزءاتكونالذىالنظامفىالوظيفىدورهاأساسعلىوإنماالمادفتكوينها

عندأطح!ولس!ولحوللاآ4ا!ولهأأ3+أالآلةوظيفيةهىالوظيفيةصوروأشهر.منه

المنطقيةأوالوظيفيةبالحالاتشيءأشبهالعقليةالحالاتأنترىالتىبتنام
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الحسابيةالنزعةباسمأحياناالوظيفيةهذهوتسمىللكمبيولز.

وجهةمن3يقررعندمامدهشازعمايقدمبونجىولكن.ا!ولهأ،كاأول"ولهحأ3ول

ولكنأول(.4)227""السلوكيةمنمعقدةصورةالحسابيةالنزعة،تاريخيةنظر

لإخفاقنتيجةظهرالحسابى،ونموذجهالإدراكى،العلمأنالمحققالشىء

يطابقذلكومع1(.أ-12/لعم!:70فلسفة،إسماعيلصلاح)انظرالسلوكية

محلها،تحللكىالنزعةهذهجاعتالتىبالسلوكيةالحسابيةالنزعةبونجى

ح:وللا!(:02ا)227:هبينهماالموازاةلبيانالتالىالمخططويقدم

عرض-البرنامج-المثيرالاستجابةالأسود-الصندوقالمثير-

الحسابيةالنزعة)ب(الكلاسيكيةالسلوكبة)أ(

الحسابيةالنماذجفى"البرنامج"بأنبونجىعلىالاعتزاضيجوزولكن

يشكلالبرنامجلأن،السلوكيةفىالأسودبالصندوقمقارنتهيمكنلالالبراك

3(.س!ا2!لة)9147:1202السلوكيةتجلتبهاالتىالداخليةبالتمثيلاتنظرياشمليما

منتعانىأنكهب.والوظيفيةالسلوكيةبينالاختلافيوضحمثلاخذ

ذاتحالةفىيكونصداعمنيعانىالذىالمرءفإنللوظيفيةتبعا.صداع

الإجهادأوالنومقلةيسببهفالصداع.والمخرجاتبالمدخلاتعالفات

كما،المدخلاتبابفىيدخلمماذلكوغيرالشديدةالضوضاءأوالبصرى

بالرأسالإمساكمل!علنىسلوكفىلتجلىمخرجاتلهاالصداعحالةأن

،السلوكإلىوبالأضافةصداع!."عندىقولملواللفظىالسلوكأووالأنين

حالاتيسببالصداعفإن،والوظيفيونالسلوكيونبهالقوكفىيشتركالذى

بهيقوللاالأخيرالأمرهذالأنالمذهبينبينالتباينيقعوهنا.أخرىعقلية
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إلىالأرجحعلىبكيفضىالوظيفيينرأىفىفصداعكالسلوكيون.

تناولفىالرغبة3إلىبكيؤدىكما،صداعمنتعانىبأنك"الاعتقاد"

/لعقر:73-74(.فلسفة،إسماعيل)صلاحمثلاالأسبرين

اللامادية!النفسمثلا:يقولعندماالنفسمنبونجىموقفأسيغلاوأنا

الذينوالشامانيونالكهنةهموأصحابهاعقلى.هوعماالمبكرةالفكرةهى

علىضارياقتالاوالشيطاناللهولقاتل.للحياةسبباوجعلوهاابتكروها

جاءحتىازدهرتللنفوسسوقاالقدماءالمصريونوأقام،البدايةمنالنفوس

وهم،الفلاسفةفقد،الحديثةالعصوروفىمنها...وسخرالتنويرعصر

الداراسمعليهيطلقواأنالروحيوناعتادبماالإيمان،للكهنةالأخيرالتجسيد

يقتربونعقلىهوبمايتعلقفيماالئكنولوجياوخبراءالعلماءوأصبح،الآخرة

المحددةالوظيفةهوعقلىهومااقالقائلةالماديةالدعوىمنمتزايدااقترابا

ح!+ولكاما.)328:1602باستمرار"ومتطورةملقدمةأمخاخفىاللينةللمنطقة

مادية،لاالنفسأنأرلىلأننىالنفسمنبونجىموقفأسيغلاأناأقول

الأولالدليلفأما.ديكارتىطابعذاتوهىذلك،علىأدلةثلاثةوعندى

علىفيقومالثانىوأماونفزإسنا،لأجسامنامعرفلتاطرقباختلاففيتعلق

بدورهاتعتمدالتىالخلودفكرةعلىفيعتمدالثالثوأما،الارادةحريةفكرة

عنمختلفةبطريقةنفوسنانعرفنحن.العدالةوهىأخلاقيةفكرةعلى

ملاحظاتأوالحواسطريقعنأجسامنانعرفأجسامنا.معرفةطريقة

حالالتاوإلراكالاستبطانطريقعننفوسناونعرفذلك،ونحو،الآخرين

مئلالطبيعيةللقوانينتخضعالأجسامأنذلكعلىزد.الواعيةالداخلية

بإرادةتمتعنافما،فقطأجساماكناوإذاوالأحياء،والكيمياءالفيزياءقوانين
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أصعبفىحتىبصحتهاالمسلمالأمورمنالإرادةحريةولكنحرة.

تخضعأجسامناكانتوإذا.النفسوجودعلىدليلالإرادةوحرية.الظروف

دامتوماولقنى.لتلىفإنهاالطبيعيةبالعواملوئتأثر،الطبيعيةللقوانين

المتنبى:تعبيرحدعلىأو،الصراععلىالأكبرجانبهافىلقومالحياة

تجدفبنالنفوسشيممنوالظلم

يظلملافلعلة!ةذا

بالخلودالقوليسللزموهذا.العقابمنالظالميفلتألاتقلضىالعدالةفإن

فيهوتردالقسطالموازينفيهتوضعببوموالإيمان،الآخرةفىوالاعتقاد

خالقها.إلىترجعالتىالنفستبقىالبدنفناءبعدأنههذاومعنى.المظالم

النفس،وجودوتؤكدبهاأؤمننقليةأدلةإلىألجألمأننىتلحظوأنت

إليهأذهبالذىوالرأىذلك.يقتضىالسياقلأن!ليةأللةإلىلجأتوإنما

عنهالدفاعيمكنلاوأنه،الثنائيةأساسأنهويرىالأنكار،أشدبونجىينكره

أنعندىوالردالجد.مأخذالمخدراساتيأخذلاوأنهوفلسفيا،علميا

الاستفادةمنيمنعنىلاالجسمفناءبعدتبقىوأنها،لاماديةالنفسبأنالتمسك

فهمعلىشارحةأضواءللقىوالتى،المخبدراسةالمتعلقةالعلمنتائجمن

العفلبة.والحالاتوالعملباتالعفل

والمتعةالعلميةوالفائدةالنفعمنشيئاالكتابهذافىتجدأنأملوكلى

سوففيهالمألوفةوغيرالطريفةالأفكارأنالمحققوالشىءأيضا.العقلية

والاستقصاء.البحثمنمزيدإلىتدفعوسوفالحوار،فىالرغبةتثير

وها،طريقهفىالملقاةللأحجاربالايلقىلاأنهإلىالكتابمؤلفأشار

ويضمبزيعقمنإتار)جميلبصبرأيضاالأحجاريواجهالكتابملزجمهو

(09:يوسف،كريمقرآن)*،آخرآلصحييمنينيصيع،آلتةقإت

إسماعيلصلاح
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المقدمةمراجع

53ح+،!!ولأس!اأ"هكله4له؟ه-!ة)4لهث!هممةولعس!33ول.11.6102ء!7حاأ"ه+!

3ءولءك!4لة3أحس!أول!أحاول040؟،حاهلا!ولهس!+3،س!ول،ولهع،ي!أكة5

لا!+!ء،3"!أ501هه"لأا1،نلحي"ع،+ععلم45107.3.،*40..636-262.

)هثهس!"كاه!ول4"طهس!ي!3.حطهس!ول2891.(ص!34.)3احس!ولا،امء

أث!حالأط"440030+:لأمم!3لأكاكه3ولأولهي!53مهولا-لة5لاة،ص!!ول

ههعس!!4أث!ح:!.أس!"4احلاع6اأا"ثاول!حهكا!وللاول.

"يأكلة.449.10اطهـالثاس!*ص!3"ء"ء5أ(كاأولهولهمح"لا+3مهلا*)حس!كله

ع53س!ح311لأطع3ا!حأ*ءألأعول:924.65

يلاألة105فى11.45*س!5.ا،لاول-عإه!هول3(أ!حس!ا!ول!(!8.8،ول314اولس!117،

أ!*لماس!عا103:56.

كايق3311.5591.0،ا!آلأكاهولاحا"،+هس!حولكاأول3أألااا،!أ،أع"ثهللاه3ولا!

هآ!س!؟4ا؟حا5كالأ؟"ههم3أحس!ءحول(16-1)14:2-أ54.1

أ!كايلا.5691.0اطهـا3لا3لأحلأهمس!طأكلمس!أ+أ+هأ،كاماص!3ثهآهول"أطة+لا

؟ءس!7اكلةحثها1،ولحولول!حقل!لاها!+آهط!ل!5أحثه286-227:24.

0+كاي.03.6791ولول(!4أهول3آه!لاط3أح3.!س!3اأول:3103ولس!!03

يلاا-له0199105ااولأ"اعحا!حأ(كااول!*س!هولآهحث!أل!ءلا3أحهاهل!!ه

هم3أح،س!حث!س!ي!4"،11أ"ع301لأ؟"هآهءث!أ3أ!زحه3س!حولس!أح5

21:.056ء52

وللأله2.0!و3.أط!301ه"أطحأ،!أءأأهول+لة،ولء)!+لهص!4ح4أ4أه+.

ولس!!5!":35!(ءوللاص!طث!!ه3!اه.

يم4اع0.102.0س!،،كايم43،لةاولول4:طهـ!اطاث!ه"هاطحل!كلأ4أوللأع،

!هأكمهول3ولأ4أس!5اول4طح"!أ15ثه"هلاطهم3أحس!ولحح،287.107.

"40س!!حأط:3"أعول!ء03

لألة2102.07.ص!7لةلاأ!أول!"!اا5ث!"هطأح3.!0310ول3لا(4أح3أ!"أح

أث!!ا30هل!؟هآه3حأس!ءولح،592.107.ء430!ح"ط:23قول!ح.!

.0!ة1402.7اا،لأحث!ولءآح"آه3أ،ولحأح3ول.11عء!43،لأزول3لأ(135:)

.28ء2

ا-لة6102.07.!أس!*ص!س!ولكلألا+5)30*34:ي"س!ولأه33آه!

!أطا030؟"س!-ع3حأس!ولأأكم(،مأول04ول:303أولص!!03
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ثهـ4ولح!ذ

!طهـص!،331

كاولول،ح!

ول!ولح!،

لا!ولس!!،

لا!ول!س!،

،س!!وللا!

!ولول!،س!

،س!!ولول!

!وللا!،س!

لا!،ء!ول

+ول!،س!!

!وليا!،س!
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حهتم4عح5،)طهـ6ي!س!11.2102.0ي!أ-ل!5!لاول!ح،ث!3حأحأ،ولأآحس!ولأ!!3لأ+،311حأحولحح

س!!4لاأ،ءهول،43519-141:12.

يلا(،4طس!*3،ولا؟حاح!"."32.يلاأ-لة5!لاول!ح:ثا!ل!ث!أس!أثهكاأول4؟!أ15؟ه3ءث!"،

ث!أح!ح+س!كاح4ولأ"ح،وله143:21-كي.

ول؟(،4*ح5،أولحطاس!!ول.315.2102!ول!لاء!ول،3أث!لأس!أ،!ول!أط!ك!15لا"95ول!4

3حأحولححص!4ولس!!أأهول:ولولطأ403،لاحأ،هول،3س!ءأولحس!!ص!4لاأحأهول،

.3041-3931:12

!ء"ه،عك!.".6791.ولولس!ول4ح4"ولحأظ:كهـول،،لأاس!اححول،لةألاكلهـ60أه9!3!ل!ط،

53"ول4ول!!55مم!5،سأ5ول04ول.

.0.7.لالا،ءولأولكا.8591س!ط+أ+س!ولمهلأي!اصأص!آ:!طهـ،لأط"!3!هز؟ه،ولطهـ

3!ثه44!هآه!ه،ث!طلأ+كاس!أعس!!4.كلهـول

أولأول"أحة،114!أولاحولول..8291ا3ء،!ولألة(3لاهآ4!ولولهأ،أ5مهحا،أعحلة

أ!ولأهولألة3،تولأس!!طهـ33،ألهط"س!ث!ه4،له+س!؟هولثا.طهحولس!(س!.43)

3ءأحأولاحاعأي!!301"هل!طلا!40+:ك!5لأكاكا3أولي!هول53همولأ7ل!0

لا!ولء!،!5ع4?عط(:!.ءولأص!4ا*؟اأ3ث!اول!ح5"ول!ولل!،".522-

.732

23ءا،؟لةح،ءع!.2102!.ااول!ة5!لاولء!:ولح،(!ع4،لة7ةول4:كلهـ

حاطاهث!أ"هحلةطأ4لاالاع،!ههطالأء3*ح3،11حأس!ولحص!!ص!4ولحأ!اهول،

.1221-3121:12

23ءا7؟لة(ححح.ع102؟2.ااولأكه5!لا!ولح،5ول4حأ3أالة،3!ث!+لأءههمايلاول4حة4

حهثء،ول53!لا!لةحأ،أول!هس!كلأ3ءحولس!احاا،3اس!ص!س!ولس!!54أ!ءلاأهول،

1484.1475-:12

*اه،حآ؟حس!ا-له3.+،6.102اكاأتمءأكايك!اولةطهـا+5حقهأ-5أ"ع301أفى"ها!ح

ول،ه!أ4لانأحهول"*ء*35كل!؟:33"أول!ح!.

3ه،11ء!ه+.ول.34991أحعأ(ول3ول:أ"!301لأط"هحة4س!"أأ،!لا،!مطأهولث"أ*

3أحس!ولحح،مأول04ث!ة"هول(اء4ء!.

السعودية،المصريةالدار:القاه!رة،لصطصرةلصعزدةنظريئ،إسماعيلصلاح

قباءدار:القاهرة،سليىلىجوقفلسفةفىدر/سة/لعقر:فلسفةإسماعبل،صلاح

.7502،الحديئة
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جملة-أحبهاوأنا؟موضوعيةعبارة-مغذيةإنهاأفوكاده.أعطيت

بطبيعةواحدشيءوهو،.مخىأعنىيحبها،منىوحيدجانبوبالفعل.ذالية

شيءومخى.أكونلادونهومن.والسلوكللفعلالأسبابيمنحنىما،الحال

عقلى،أعنى،عقلهأما.فيزيائىشيءمجردوليسحيا،شيئاكانوانمادى،

لعضلاتلقلصاتهىابتساماتىأنملالمامخى،لوظائففرعيةفئةفهو

!مو،لا.الأماميةالجبهةقشرتاتحكمهاوإنماللقائيةليستأنهامع-وجهى

إلىبالإضافة،الأمخاخمثل،ماديةأشياءضاكباخلضار،.وظيفةلا

توجد،أخرىوبعبارة.والمشاعرالأفكارمل!فيها،تجركأالتىالعمليات

أنفسنا.،نحنونوجد،الماديةالأشياءأو،هى

"تمييز8حالةهىوإنمالقريعه،أوالواقعلازدواجيةحالةليستوهذه

هذه،وبالتالى.الأفكارمل!فيها،معينةوعمليات،الأمخاخمل!أشياء.بين

إليهينتمىالذىالنادىإلىأنتمىوأناخجل.بلاواحدىأنا:المسألةهى

ترددعندالابئهاجمنبشيءوأحس.أفلاطوننادىوليسليمقريطس،

والفلسفاث.الدياناثلكلالعقلىالمصدر،النقطةهذهفىالعظيمأرسطو

الفيزياءأنتعلمتللفيزياءعالمابوصفىلأننىفيزيائيا،ولستمادىأنا

أنأيضاالفيزياءشمتطيعولا.المجتمعولاالعقلولاالحياةتفسرأنيمكنلا

وهىأمخاخنا،فىتحدثالظواهرهذهلأنالأشياء(،)ظواهرالظواهرتفسر
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بقدركاملا،لقسيراالالاتلقسرأنيمكنولافيزيائى؟هوماتتجاوزأشياء

التى،والأمان،والهدف،القيمةأفكارقبيلمنأفكارا،الآلاتهذهتجسدما

الأدنىالمستؤىعندالمادةفقطلقسرأنالفيزياءوشمتطيع.فيزيائيةغيرهى

بنحوالمبكرةالحيةالكائناتظهورقبلوجدالذىالمسلؤى،التنظيممن

-لأط"3حا4اولغاالفيزيائيةالنزعةفإنثمومن.مضىعاممليون35..

تتعاملأنيمكنلا-اكاأعس!أ!ولأثي!3الماليةمنوالبسيطةالمبكرةالصورة

ا!حياةتدعمالتىالعملياتمجموعاوالأيضالكيمياثية،التفاعلاتمع.بنجاح

منهاايتخلصأومادةالجسميتمل!طريقهاعنالتىالعملياتوخاصة

.عاتالمصنيأو،عىلاجتمااالنشاطو،العقليةو،اللونو

تصورحتىولا،ديمقريطستصورليسللمادةالمعاصروتصورنا

أنوالسبب،الفلاسفةمعظمبهيتمسكيزاللاالذىالتصوروهو،نيوتن

وهم.تفكرأنيمكنالمادةأنفىالاعتقادالصعبمنيجدونالناسمعظم

مؤلفةالأمخاخولكنتفكر.أنالبلىمنلمجموعةيمكنفلا:صوابعلى

الفيزيائبة.المادةإليهاتفتقرمميزةبخصائصتتمتعوالتىحية،أنسجةمن

الذريونتخيلهالذىالصغربالغالبلىمنوتعقيدادقةأكثرالمكونةوفراتها

عنكودع،الفيزيائيةبلنزعةالحديثةالماليةنخلطألايجبولنلكالقثماء.

تجدذلكومعاستبعالية.كونهامنأكثرشاملة!أنهاولثها،لة؟ع!ول،الآلية

الفلسفية.الكتاباتفىمنتشرةهذهالخلطعمليات

فلسفةتفصلالتىالفجوةفىالقديمةالجسم/لعقلازدواجيةوانعكست

يجرىماغالباوتشومسكى،فتجنشتينتأثيروتحت.المادةفلسفةمنالعد!

وبالتالى،اللغةفلسفةمنفرعابوصفهاالحاليةالعقلفلسفةإلىالنظر
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مجموعةأنهىالتفريعهذاونتيجة.المادةفلسفةعنئماماغريبةبوصفها

سبيلعلى.مثمرةبطريقةمعالجتهاتتملاالمهمةالفلسفيةالمشكلاتمن

العقلىكانإذاماأوعقلياالكونكانإذاممانتحققأنيمكنكيف،المثال

عنوعصريةدقيقةمفاهيمغيابفى،الفلاسفةبعضيعلقدكمافيزيائيا،

والعقل؟المادة

إلىالدينفصلهحتىواحدابوصفهإليهينظركانالعالمأنالمحلضلمن

والأعلى،والأدنىوالروحى،والمادى،الطبيعةفوقوماالطبيعة:اثنين

احتفظ،الذريينوباسلثناءوالملغز.والمألوف،المنالوبعيدوالمتاح

ما-أولمبوسجبلفىأمانفىبنهمولشربتأكلبآلهتهمالقدماءاليونانيون

الكثيرةالكلاسيكيةالهنديةالفلسفاتوكانت.لزيوسالعرضيةالمغامراتعدا

الخصوصوجهعلىصحيحوهذا.عقلانيةكونهاعلىبالإضافةطبيعية

الروح/المادةازدواجيةعلىأضفتوالتى،المهمةالسامخايالمدرسةبالنسبة

تمييزعلىقرناعشربأربعةسابقةكانتالمدرسةوهذهلنيويا.جانبا

ومع.العقلأو3ء3ا!هحولكاأ3والمادةأو3!3!3،اح،كهـس!بينالمماتلديكارت

لهذاكثيراشيئالضنعالمنشرهماعنأحجماللتينالرسالتينفإننلك

تفسيراتاقترحجاليليو-حنوذلكفىيحذو-ديكارتأنوخاصة.الانقسام

حددالأمرآخروفى،الثانويةأوالظاهراتيةللكيفياتمحضةبصهورةفيزيائية

الصنوبرية.الغدةفىالنفسموضع

طريقعنتامااستبعاداالمادةاستبعادباركلىحاولالتالىالقرنوفى

الأنصارأولوكان.الحسيةالإدراكاتحدودفىشيءكلتصورإعادة

مذهبأنحذوهحذاالذىوكانطهيوميدركولم.الظواهرلمذهبالمحدتين
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ولححهء35؟!أول!،ول؟ا!4الإنسانمركزيةمنجانبا!ولس!ولهولص!،أ"أ3+أالظواهر

فلسفةمنوآخرونهولباخوأعاد.العالمرؤىمنللغايةالبدائيةالصورة

3.أ،ولحاح3ولالعلميةوالنزعةالماديةأساسعلىالواقعوحدةالفرنسيةالتنوير

،الخصوصوجهعلىوهيجل،الألمانالمثالبونرفضالتالىالقرنوفى

تفادىبرغم،الطبيعة/الروحانفصالعنسرىبشكلوكلتواالتنويرفلسفة

ولكنهماالمثاليةوإنجلزماركسورفضوشلنج.وفشتهكانطعندالذالية

الجبار".المفكر7لهذاالجثلىبالكلاماحتفظا

عنباركلىيحيىماخإرنستالكبيرالعالموجدنا،بجيلينذلكوبعد

اشتكىومؤخرا.إحساساتللعالمالنهائيةالمكوناتبأنويصرحقصد،غير

ظاهرى،هوومافيزيائىهوماإلى7الطبيعة"تشعيبمنوايتهدنورثألفرد

وكانط.باركلىذاتيةإلىالرجوعطريقعنالوحدةإليهايعيدأنوحاول

علىالتغلب6رسلبرتراند،عملفىوشريكهصديقهحاولنفسهالوقتوفى

سبنسر،عند41!،ولءولأولهول3ولالمحايدةالواحديةإحياءطريقعنالئنائية

فعلملالماللإحساسات،إمكانيةبوصفهالفيزيائىالشيءتصورطريقوعن

وتبلهالقديمالصحنشمخينأعادفقدكارنابرودلفأما.ملستيوراتجون

العقلثنائيةابتكاربوبركارلأعادمنامقربةوعلى.الحديثبالمنطق

هيجلوصفهاالتىالموضوعىالروحإلىبالإضافةديكارتغدوالجسم

فىتلهمهمالأدراك،علماءمنكثيرزعم،ذاتهالوقتوفىبعد.فيماوديلتاى

شيءولا.وبرامجأجهزةمنمركبةأشياءالبشرأنالكمبيوتر،ثورةذلك

.بوضوحالجديدةالفلسفاتلتفيضالماضىنسيانمل!
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وأصحابالواحديةأصحاببينرسمهاطالالتىالمناقشةوطوال

المرحلةعلىسابقةوالعقلالمادةعنبأفكارالفلاسفةم!ماحتفظ،الثنائية

بدأهاالتىبلثورةواعياحتىلوكجونيكنلم،المثالسبيلعلى.العلمية

لأنهابالتأكيدفقطورفضها،هيومإليهاينتبهولم؟نيوتنإسحقمعاصره

يستبقىالذىالطبىالنفسلعلمبالاهيومولالوكيلقولم.الظواهرتتجاوز

المخ.داخلتحدث،العقليةوالاضطراباتالعملياتانالقائلابقراطمبدأ

كرر،عصرهفىمئقفأعظمكانربماالذى،رسلبرتراندوحتى

قرنينبعدهذاوكاناللاتحايزبة،هىالمادةخصوصيةا!نالقائلةالأسطورة

وطنهإبنلىتأسيسمنطويلةفترةوبعدوالكيمياء،الغازفيزياءولادةمن

يعتقدعصرناوفى.المجاللفيزياءماكسويلكلاركوجيمسفارادىمايكل

تحسبالكمميكانيكاأنفراسنفانباسمل!المشهورينالفلاسفةبعض

،للحواسالمتاحةضيهرالفيزيائيةالخواصمنبدلاالأشياء()مظاهرالظواهر

الأجزاء.عبر(التشتت)أووالاستطارةالنرية،الطاقةمستوياتمل!

الحدسى،موقفهرغم،برجسونهنرىناقش1888عاموفى

لمعاصريهالتجريبىالعملضوءعلىللوعى"المباشرةالمعطيات8

أننجد،العكسوعلى.جانيهوبيير،جيمسووليم،فونتولهلمالمشهورين

عنهيدركونأوالنفسبعلميبالونلاالمعاصرينالعقلفلاسفةمعظم

التطابق،فرضمناقشةعندالمئال،سبيلعلى.بوضوحخاطئةلهـعلومات

-الأليافاشتعالمعمتطابقالألمبأنله،وفقا،الأرجحعلىيتمسكونلزاهم

الأليافوهذه،تشتعللاالعصبيةا!يافاممنتقولالحقيقةأنحينعلىح،

مراكزتنشطإشاراتإلائتتجلالأنهاشيء،بأىتحسأنيمكنلاالجزئية

خارجيةمئيراتإلىتحتاجلابالمصادفةوالتىالصخ،فىالكسولةا!م
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لأنطبىلاهتمامموضوعوإنماالشمويغ،يعوزهنقداليسوهذالإزعاجتا.

يسببه:الذئالضرربعدطويلةفترةالمخفىيظلربفاالمعالجغيراكم

فىالحياةمدىمطبوعايظلأنيمكنالمفقود،العضولذكرمل!ا!موتذكر

مزمنا.ألماالسيئةالفلسفةلكشمببأنيمكنوهكذاعصبى.نسيج

الذريةللفيزياءالمؤسسينبعضوإنماخطأ،علىوحدهمالفلاسفةوليس

إلىنظروا،وباولى،وبورن،وهيزنبرج،بوربارزةوبصورة،والنووية

وكونتوكانطوهيومباركلىعندالظواهرمذهبخائلمنالكوانتمنظرية

فىالذراتمل!-ذاتهافىالأشياءوجودتنكرالميتافيزيقاوهذهوماخ.

إمكانيةالأقلعلىأو،التجربةاستطاعةتتجاوزوالتى،الشمسداخل

أنزعمواالبارزينالفيزياءعلماءبعضأنذلكمنوالأسوأمعرفتها.

الحياةقوةيملكالملاحظبأنمثلايخبرونناتراهم.الملاحظةتبدعهالكون

ستوجد،النهائيةالملاحظةقبلوالتى،المشؤومةشرودنجرقطةعلىوالموت

نظريةعنيلزملاهذاأنالمحققوالشيء.ميتةونصفحيةنصف

إلىالإطلاقعلىتشيرلاأنهانجد-النظريةهذهنحللعندماالكوانتم،

العقلية.وعملياتهمالملاحظينعنكودع،الحية،لكائنات

يفترضالكوانتمنظريةإلىالإشارةمعهكذاالمسمىالملاحظوتأثير

الضوءينبعثلهاوفقاوالتى،الرؤيةفىالقديمةالمصريةالنظروجهةمسبقا

عمليةفىالسهمأنخلتعامألفمنذالهيثمابنوأثبتءالملاحظعينمن

منوليس،الغازاتمنتولدوالكواكب.المعاكسالاتجاهفىيشيرالرؤية

،الخبرةفىجدامختلفةالأشياءتكونالح!وبطبيعة.المحلقةالنظرات

هوالتغيراثهذهيسببماولكن.الدراسةموضوعيغيرالذىهوواللذخل
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نأالمحتملومن.المستعانغيرعقلهوليس،المؤازرةآليتهأوالمجربيد

)قراءةالنهائيةوالعمليةالتجريبى()التصميمالابلذائيةالعقليةالعمليةتكون

كلتكونأنللجدلالقابلفالشيء،وبالتالى.للمخعملياتهىمعا(الوجوه

الوسطىالحلقاتأنمع،ماديةالبحثموضوعالسببيةالسلسلةفىالحلقات

أطرافأوأيبدونمنالمادةتحريكالفكرمقدورفىكانوإذا.فيزيائيةفقط

للطاقة.بقاءيوجدفلن،عصبيةصناجمة

علماءبعضأننجدهى/نحن،التمييزمنالآخربالجانبيتعلقوفيما

بينفلد،وولدر،شيرينجتونلشارلزمل!الأخيرالقرنفىالبارزينالمخ

علىالقديمةوالجسمالعقلبلتائيةيتمسكونسبرىوروجرإكلس،وجون

وهذا.والاجتماعىوالعاطفىالإدراكىالأعصابعلممولدةيساعدونحين

القائلالعصبىالنفسىالتطابقفرضويؤيديفترضالمتعددالمعرفىالمجال

لكونحينعلىحاللا،مزدهروهو،المخعملياتهىالعدللةالعمللاتان

مدمرا.مخبلاالنفسعلم

فىليس،بقوةمتحصنةالعقلالمادهيرازدواجيةلزاللاالنحو،هذاوعلى

مخبلاالنفسعلمفىوأيضابل،فحسبالفلسفةوفى،العاليةالمعرفة

لؤحيدلإعادةإضافيةمحاولةالكتابوهذا(.الخصوصوجهعلى)والحسابى

الكوانتمفيزياءوخاصة،المعاصرالعلمبمساعدةالمرةوهذه،والعقلالمادة

ولكنهمألوفجمرالمادةعنتصوراالأوليعطيناالإدراكى.الأ!مابوعلم

المتوارثةاللحائيةعلىالجديدالنفسعلمويتغلب(.الملاحظعن)مستقلواقعى

مأخذالبحثموضعالمفهوميننأخذأنوأقترحمخ.بلاالالراكىالعلمفى

القديمة.الميتافيزيقيةا!ماسئلةهذدعنللإجابةعلمعنونبحثالجد،
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فيماصادقونالفيزياءعلماءبأنالاعتقادأساسعلىنعمللاونحن

صوريةأدواتمننسلقيدأنيمكنإذ:فلسفيةبغزواتيقومونعندمايقولون

حوالى،المثالسبيلعلى.بالفعلنظرياتهمحولهتدورما!تشافمعينة

الطبيعة،مااكتشافليسالفيزياءمهمةأنوهيزنبرجبورزعم.391عام

أنواقعىفيلسوفأىويستطيع.الطبيعةعننقولهأنيمكنماوإنما

العلمفلاسفةهمالفيزياءعلماءيقولهمايحللونالذينالناسبأنيخبرهم

والنجومالذراتيدرسونملكهمالفيزيائيينأنحينعلىله،والمؤرخون

وتجاربهم.صيغهملظهرهاكماوالأشياء

وما،السلوكيةبعدمامرحلةفىالحياةميزةلدينا،بالعقليختصوفيما

أبعدإلىالدقيقةالسيكولوجيةالجديدةالأشياءتكونعندما،النفسىالتحليلبعد

فىدراستهامنبدلاالحىالمخفىالعقليةالعملياتدراسةمنناشئةالحدود

والاجتماعىوالعاطفىالإدراكىالأعصابعلمفإنوبالفعل.القديمةالكتب

كيفبتفسيربدألقدا.؟االعقل"ماالقديمالفلسفىالسؤالعنفشيئاشيئايجيب

منلتهين،الكافيينيبقينالماذاتفسيرإلىبالإضافةونفكر،ونئعلم،نحس،

منالأشخاصبعضيعانىولماذا،إدمانهعلىالتغلبنستطيعولماذا

الأهلية.تفقدهمالتىالعقليةالاضطراباث

بالنشاطالمفعمةالمعاصرةالفلسفةفروعمنفرعهىالعقلوفلسفة

أنفسهميزعجونبهاالمشتغلينمنقلةولكنالحدود.أبعدإلىوالحيوية

الأعصابعلم،القاطعحدهوبخاصة،العقلبعلماطلاععلىبالبقاء

الخطرمنالقولملو،المسرفةالآراءمنالكبيرالعدديفسروهذاالإدراكى.

أنيمكنالعقلإنوالقول)فتجنشتين(؟بالمخمرتبطالعقلأنفىالتفكير
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الكمبيوتربرامجمنمجموعةمجردالعقلا!نوالقول)بوبر(؟المخيىشد

)ماكجن(؟للمعرفةقابلغيرالأبدإلىيبقىسوفالعقلا!نوالقول)بتنام(؟

إلىالخبرةردمحاولةالخطأمنولذلكفيزيائى،هومانجهلإنناالقولأو

حدثملالماشيء،أىيحدثالمجالهذاوفى)ستولجر(.تجريبىغيرهوما

قديماكانإذاوبخاصة،سابقينعقدينفىالرومانسيةالطبيعبةالفلسفةفى

العلمبة.الناحبةمن

علىراجعةالمعاصرةالعقلفلسفةتحكمالتىالاعتباطيةأنوأؤكد

الأنطولوجيا.وبخاصة،الفلسفةوبقيةالعقلعلمعنعزلتهاإلىواسعنطاق

هىوالمادةالعقلمشكلاتلمعالجةالصحيجةالطريقةأنأيضاوأؤكد

نسقفىالمشكلاتهذهووضع،والعقلالمادةلعلومالكثيفالاستعمال

مستوياتكلدراسةفىتظهرالتىالكبرىالمقولاتكليشملأنطولوجى

التىالاجتماعيةالمستوياتإلىالمجهريةالفيزيائيةالمستوباتمن،الواقع

.المجردةبالعينترى

فىتأتىالكبرىالأسئلةكلأنهوالخطةهذهتبنىوراءوالسبب

لتظلبإنها.الكبرىكونهافىالسببهووهذا،فرادىتأتىولا،مجموعة

الأفكارمل!بينهافيماالمرتبطةالمقولاتمنمجموعةعنواضحةأفكارا

والمعنى،والمجتمعوالعقل،والمصادفةوالسببية،والصيرورةالوجودعن

ملئهماتقييماالمبدعللقييم،المثالسبيلعلى.والتجربةوالفرض،والصدق

فىفإننا،الشعبيينالتطوريينالنفسعلماءلدىمفرطةالحدوسكانتإذا

والمجتمع،بالمخالعقلبهايرتبطالتىالطرقعنشيءمعرفةإلىحاجة

العلمية.الفروضلقييميتموكيف
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شاملةفلسفاتهكذاالمسماةالكبرئالأسئلةكللتطلبعامةوبصفة

كيفتخيلمثلالفكر،وتجاربالقليلةالبارعةالحكممنبدلاونسقية،

والنظرةالواحدالبعدذاتالنظرةافيلكوكبنا.جافتوأمفىالناسسيسلك

ولكنالفلسفى.للارتجالعلاماتهىالمقيدغيرالجامحوالخي!الجزئية

بالغة،لقةأيضانريد:الحالبطبيعةيكفيانلاوالنسقالتفكيرأفقفىالسعة

نريد،أخرىوبعبارة.المهمةالمشكلاتمعالجةفىبالصدقووعداوعمقا،

المشكلاتحلفىللمساعدةالحالىالوقتفىمتاحةمعرفةأفضلاستعمال

المعرفةبموضوعاتعلاقةوفىواسعسياقفىوضعهاطريقعنالمهمة

ومعالجتهاضروريا،ذلككانإذاالأخرئالمعرفةفروغوحتى،الأخرى

وعميقة.دقيقةمعالجة

وتكونأنطولوجيا،دونمنفقرىعمودإلىتفتقرالفلسفةأنوأعتقد

منوصماءإبسلقولوجيا،دونمنالرأسوعديمة،دلالةعلمدونمنمللتسة

علمى.تأييددونمنومهملة،اجتماعيةفلسفةدونمنومشلولة،أخلاقلون

هذهكلوعالجتالأشداء.هذهغدابمعالإطلاىعلىفلسفةلوجدولا

/؟طسيئ"لفلسفةفى!!رطلةكتابىمنأجزاءشمعةفىالفلسفةمنالفروع

المفاهيمعلىيركزإنهجدا:ضيقمجالهالحالىوالكتاب9891-7491.

متخصصة.معرفةأىفهمهيتطلبلاوبالمصالفة.وللعقلللمادةالحديثة

/لفلسفةظموسيكونوربما.الصوريةالأدواتبعضفقطالملحقانويستعمل

الفلسفية.المصطلحاتبعضتوضيحفىمفيدا53.2عامألفتهالذى

بالإضافةالأخطاء،بعضإلىنظرىلفتأنعلىماهنرمارتنوأشكر

بيل،جراهامإلىأيضابالجميلمقروأنا.العنيفةضرباتىكبحمحاولتهإلى
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وبرنارددراجونتى،وكارمنبونجى،ايه.وسلفيابونجى،.افوكارلوس

ليفى-ماركوجانلازكانو،وأنطونيوتيكسيرا،جاليندووألبرتو،دوبرفسكى

وجورج،بيكلوأندرياس،برنالمورجادوواجناسيوماثيور،ومايكلليبلوند،

ونيقولاستولفنج،واندلسنى،اله.ودانسامجالى،وأرتوروكونتانليا،

بندرا،دالبيرالراحلينأصدقائىإلىبالإضافةفيوسش!،وهورشيوأونساين،

تريجير.جىوبروس،كليبانسكىورايموندكالنى،وأندريس،بوهموديفيد

ولشجيع.،وانتقادات،واقتراحات،وأسئلة،ببياناتجميعالهممدينوأنا

كندا،ءه،مونتريال
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مةمقلى

نوعينمنكائناتمنمؤلفالعالمأن،ديكارتمع،الناسمعظميعلقد

،أبقراطمئلوالمالبون.ونفوسأجسامأو-وروحيةمالية:أساسيةبصورة

،أفلاطونمل!والمثاليونوإنجلز،وليلرو،وهولباخ،وسبينورا،،وليمقريطس

للعالم.اللتائيةالرؤيةهذهانتقدوا،ورسلوبولزانو،،وهيجلوكانط،وليبنتز،

أوالجوهرمنواحدنوعأساسيةبصورةيوجدبأنهفلكمنبدلاوتمسكوا

أوأغألةأعع،!،+،الماليةأوله،+،+3الواحديةعندافعواأنهمهذاومعنى.المادة

ولكن4.اكالاأ5ثالثنائيةرفضواثمومنا*م،ولحولالمحايدةأوأ،4ا!حأ31المئالية

توجدحينعلىماديةأشياءبوجودالقائلةالنظروجهةالح!بطبيعةالثنائية

وعلىالحدود.أبعدإلىدائماالرائجةالميتافيزيقاكانتروحيةأخرىأشياء

والمثالىالمادىا!نالقائلةالنظروجهةالمحايدةالواحثيةكانت،العكس

رواجا.أقلمعروفغيرمحايدلجوهرفقطتجليان

الماليةعنشيءأئالأيامهذهالفلسفةطلابيعرفمانالراذلك،ومع

وهيجلوكانطأفلاطونعنتفاصيلترهق!حينعلىاكاأ!س!أكا!4،أ،+3

أووالهنثسةالعلومكلياتأنتخيل.المثاليينمنوغيرهموهوسركوديلتاى،

لا.ماديةكائناتمنبدلاروحيةكائناتمنمؤلفالعالمأنتدرسالطب

وحدهمهمالجامعةفىوالمحاسبونالمكتباتأمناءوسيكون،يكتشفشيء

التجاربومحطات،البحثوحلقاتوالمراصد،،المختبراتلأنالسعداء،

الحاجة.عنزائدةستكون
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إلىالفيزياءمن،الحديثالطببعىالعلمأنإثباتالكتابهذاويحاول

اقالقائلةالماديةالنظروجهةضمنيةبصورةيتبنى،الإدراكىالأعصابعلم

الاجتماعيةالعلوموا!ن،عينيةأشياءمنالحصروجهعلىمؤلفالكون

الحديث.الطبيعىالعلمحذوتحذوعندماشمتفيدسوفالأحيائيةوالاجتماعية

لاأنهفقطالماديونيزعموإنما.عقليةعملياتهناكأنإنكاريعنىلاوهذا

قلعقوللؤجدلاأنهيضيفونوربما.الجسممنمتحررةعقولتوجد

الكيفياتأنيزعمونالماديينأنذلكعلىزد.والطيورالثديياتظهور

وفىحقيقيةالإرادةحريةوحتى،والوعىوالمشاعر،(،الواعية)الحالات

إذاباللقةجديرةغيرستكونالمختبرنتائجوأن.العلمىالبحثمتناول

.القياسبأدواتلضطدمأنيمكنالهائمةالأرواحأنافلزضنا

بصورةالنموناقصةتزاللاالماديةبأنالاعترافوجوبيعنىوهذا

مقبولللمادةتصوريوجدلاأنهالموضوعبهذاالصلةوثيقوالشيء،جادة

بهايمسكالتىللموادالمحددةالمفاهيممقابلفىوذلك،عامةبصفة

مفهومعنكهذاشيئاوقل.والمهندسونالأحيائيونوالكيميائيونالفيزيائيون

عامة.بصفةمقبولةالعقلعنماديةنظريةالآنحتىنملكلافنحن:العقل

علماءيبتكرهاالتىالموضوعاتقبيلمن،المجردةالموضوعاتووضع

هووهذا.عقليةولاماديةلاتبدولأنهاأيضا،مستقرغير،الرياضيات

العامةالمفاهيمتوضيحهىالكتابلهذاالأساسيةالمهامبعضأنفىالسبب

الموضوعاتووضع)طبيعةالمعاصرالعلمضوءعلىوالعقلللمادة

نوقشتالأخرىأالأولىوالصورالمبادئأالترنسندنتاليةوالمسائلالرياضية

ص!!وللا!(.كا!"2فى
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الميتافيزيقافىالسائدالاتجاهظرجالعملهذالوضعالجانبهذاويكفى

للواقع،مضادهووماالممكنالعالممفاهيمحوليثورألذلىالاتجاه،المعاصرة

أنيمكنبمااللمبالاةوبالأحرىالواقعى،بالعالماللامبالاةعنالتعبيرمع

العملهذافىالأساسيةالأفكارأنأؤكد،أخرىجهةومن.لتحسينهنفعله

المعاصرالعلمفىضمنىبشكلالمنأصلةالمادبةالنقافةمعمنسجمة

غيرثمومنالضمنيةالأفكارتحويلالحالبطبيعةولكن*ولء!+!،)ح(،ا"2)8

.الفيلسوفمهمةوصفمنجزءهووواضحةمحددةأفكارإلىالمحددة

منجانباتؤلفوإنما،متفرقةليستالكتابهذافىالمعروضةوالأفكار

التالى:أالشكلفىعناصرهتظهرشاملفلسفىنسق

الثقة

اقعيةالو

الإنسانىالمذهب

الديناميكية

العلم

النسقية

المادية

ء9+دا!9002منمستمدللمؤلففلسفىلنسقمخططاشكل
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الأولالجز

المافىة
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الأولالفصل

للعالمرفرتبوصفهاالفلسفة

إلىينقسممعرفىفرعوالفلسفةيوجد،مالكلشاملمفهومالعالمرؤية

عنمستقلةبصورةغالبابهالعنايةلتممنهامجالوكل،خاصةمجالات

النموذجىالعقلفيلسوفيكونلن،المثالسبيلعلى.الأخرىالمجالات

الصعبم!يجدربماأنهذلكعلىالمترتبةوالنتيجة.المادةبفلسفةمهتما

طبيعياأخرئبطريقةيكونربماأولقكر.أنيمكنالمادةأنفىالاعتقاد

أعيدأنوأود.الئقاقاتتفرزالأمخاخأنيعتقدربماأنهدرجةإلىجذريا

أوللعالمموسعةرؤيةبوصفهالضورهايجرىالتىللفلسفةالتقليدبةالوحدة

أوالوحدوىالتصوروهذاشيء.كلعننظريةبوصفهافقلشئتابئ

شبكةفىفلسفيةمشكلةكلوضععلىيساعدسوفللفلسفةالمتكامل

منفصلا.لنزابوصفهامعالجتهامنبدلاالمعرفةموضوعات

أنإماالفلسفىالرأىلأنالعقليةالتقافةقطاعاتكلفىمهمةوالفلسفة

سبيلعلىله.مانعايكونربماأوالواقعاستكشافعلىمشجعايكون

لمالماذااسؤالا:الصينيةالثقافةفىالعظيمالخبيرنيدامجوزيفطرح،المثال

جوابهوكان؟3الصينأعنىزمانها،فىجداالمتقدمةالحضارةفىالعلميولد

عليهاسيطرتالتقليديةالصينيةالعقليةالئقافةلأنهو:التقريبوجهعلى

ووهم،مظهرالكلأنالناسبوذاعلم.والكنفوشية،والطاوية،البوذية

هويهمماأنكونفوشيوسوعلمهمءالفعليفوقالتثبرأنشمولاو-وعلمهم
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الئلاثةالمعلمينمنواحدأىيطالبولمالتقليد.وطاعةالسلمىالتعايشفقط

.معروفهوماتبديلعنناهيك،المجهولويستكشفواينطلقوابأنالناس

الفرعهىالفلسفةأنللتهكمالمثيرفالشيءفلكومع،الفلسفةمنمفرلا

تحديدامحددموضوعلهليسالذىوالفرع.ذاتهفىيثقلاالذىالمعرفى

عندىوالرألىمخللفة.بطرائقمخلالفونباحتؤنيلضورهالذىوالفرعجيدا،

منبدلااللتظيموجيدةواضحةللعالمرؤيةهىباسمهاجديرةفلسفةأىأن

.ذاكأوالموضوعهذافىالمتقطعةالمتفاوتةالآراءمنمجموعةتكونأن

عنشيءجانبإلى،العالمعنمهمبشيءالفلاسفةيخبرنىانوأتوقع

حولتنتظمالملائمةالفلسفةأقهذاومعنىفيه.مكانلتاأوبهمعرفئتا

والعلة،والزمانوالمكان،والثباتالتغيرنظريةالميتافيزيقا:أوالأنطولوجيا

أنوأؤكدجرا.وهلموالمجلضع،والشخص،والعقلوالجسموالمصالفة،

دونمنملتبسةتكونملالمافقرى،عمودبلاأنطولوجيادونمنالفلسفة

دونمنأطرافوبلاإبستمولوجيا،دونمنرأسوبلا،دلالةوعلممنطق

كما،الخمسةالمجالاتكلإلىتفلقرالتىالأفكارومجموعة.اجتماعيةفلسفة

عندالمعنىخفيةوالأقوالفتجنشتينعندالسائرةالأمثالمعالحالهو

أ-أالشكلانظر.فلسفةبأنهاتوصفلاتكادهيدجر،

جديرةفلسفةكلأ--أالشكل

الأنطولوجيافىتتمركزباسمها

الدلالةوعلمالمنطق

ا

جيالولأنطوا

!ر

العمليةالفلسفةالإبستمولوجيا
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حشدمجردمنأكئرهىالعالمرؤيةأو،الكونوعلمالأنطولوجيا،

سواءمنعها،أوبحثيةمشروعاتبإلهامأيضاترتبطأنهاإذ؟للمعلومات

التالية،المؤثرةالكونيةالأفكارمنأىفىفقطفكر.جريئةأوجبانةكانت

انالقولتافها:منهاأياتجدلاولكنك،محضةبصورةتأملىبعضهاأنتجد

مكانوفى،أخرىجهةمننهايةلهأو،نهايةلهتكونأنيمكنلاالكون

دائمايتغيروإنهتماما؟ممتلئأوالأمرغالبفىفارغوإنهمعا،رمانوفى

مجموعةإماالواقعواممنمئالى؟أوومادى،محتملأووقانونىيتغير،لاأو

علىسابقةموادمنظهرتالأولىالحيةالكائناتوا!ننسق،أوالأفرادمن

فروعهىالحيةالأنواعكلوا!ن،الذاتىالتنظيمطريقعنالحيةالكائنات

إمكانية،أوقدرإماالوراثى()الطاقمالجينوموا!ن،واحدةحياةشجرةمن

نفسفىتغييراتأخرىبطريقةأوللمخعملياتهىالعقليةالعملياتوإن

وبالمثيرات،بالاهتماماتأوبالانفعالمدفوعالإنسانىالفعلوا!نخالدة

أوغيرنانحبوإنناأحرار،أوعبيدالبشرواعن؟العقليةبالحساباتأوالبيئية

التنافس،هىالمجتمعفىالحياةوان؟وذاكهذامنمزيجأو،أنانيون

الاجتماعيةالمراتبوا!نأيضا؟مختلفةظروففىتجرىأو6والتعاون

هناكوا!ن؟تحقيقهيمكنمث!أووهمالمساواةوابئ؟اصطناعيةأوطبيعية

وطنفىالوضعىالقانونلقوقالأخلاقواعنأخالثية،وقواعدعامةحقائق

فاعلياتوالرياضياتوالعلموالفلسفةالفنوا!ن،الصحيحهوالعكسأو

سيئة.أوجيدةتكونأنيمكنالتكنولوجياوان؟المستوىعاليةروحية

يقلتالونحتىأوانفعالياجدالاالرفيعةالأفكارهذهبعضفىالناسويجادل

سياسيةأودينيةايديولوجياتفىتدخلالتىالأفكاروخاصةعليها،
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هذهتجاهلإلىيلجأونالمعاصربنالفلاسفةمعظمفإنذلكومع.اجتماعية

الحقولمنبدلاالأزهارأوعيةفىالعمليفضلونلأنهم،الكبرىالأسئلة

المفتوحة.

العالمورؤيةالعالمأ-ا

الأفكاربعضنملكأندونمنالمرءمحيطعبرالإبحارالصعبمن

بدلاموقفأىمواجهةفىوبالفعل.مصقولةغيركانتمهمابهالمتعلقة

المقدش،علىخارجاأومقدساخياليا،أوواقعياكانإذامانعرفأنمن

فىالسببهووهذاجرا،وهلمبها،خساسغيرأولأفعالنابالنسنةوحساسا

للعالم،رؤىتكنلماءنتطور،بيولوجياالمتقدمةغيرحتىالحيةالكأئناتأن

الدينالعلماءلاحظكما،المباشرةلبيئتهالقريبيةحسيةخرائطالأقلعلى

!مولكن7(.ولهافأ؟*حلأ7911))مثلا،البدايةمنالحيوانىالسلوكيدرسون

نماذجبناءعلىالقادرورهموحدهمالبشرأنعامةبصفةالمفلزض

منالخرائط،الفلاسفةبعضكباسلتنهاء،البشرويمير.لبيئاتهممفهومية

تملالها،التىالمناطق

ح!،ادما!المئالسبيلعلئ)انظرالدلالةعلمإلىالتمثيلفكرةولتتمى

الأفكارمن2الفئةإنيقال.التالىالنحوعلىتوضيحهاويجور791(كاه

للحبواناتنبالنسبةالأشياءمن)3(الفئةتملونالنوعمنالحيواناتعند

أوإحساسايسلذعىتخيلهاأوتذكرهاأو)3(أعضاءبعضعرضكانإذا

الحيواناتأنواعأنلاحظ.نأعضاءبعض!لدىتصوراأوحسيا،مدركا

،وجدتإذا،مختلفةتمثيلاتتبنىأنضمنىبشكليفلزضرالمختلفة

الأشياء.مننفسهاالمجموعة
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ثلاثةئميرأنيجور)ء(والممتلة)3(الممتالةالفئةبمادةيتعلقوفيما

وقضاجا،)مفاهيم،ومفهومية(وعمليات)أشياءواقعية:أساسيةأنواع

انظر(.وأصوات،وأشكال،)علاماتوسيميوطيقية(ونظريات،وتصنيفات

التالىةالجدول

)3(المملتةالفئة

واقعية

واقعية

واقعية

مفهومية

مفهومية

مفهومة

سيميوطيقية

سبمبوطبقبة

المملية)ء(

واقعية

مفهومبة

سيموطيقية

اقعيةو

مفهومية

سيميوطيقية

واقعية

مفهوملة

مثال

الرسممقياشنمودج

علميةنظرية

علمىنصر

كمبيوترإجراء

وئقاطأعداد

رياضىنص

نصلؤضيح

نصتحليل

ترجمة

ممكنة.تمليلعالثاتثلاثالمبدأحيثمنيوجد،بالصورةيتعلقوفيما

بمتعدد،واحدوعلاقة؟الموسيقيةالنوتةفىالحالهوكمابواحد،واحدعلاقة

هوكمابواحد،متعددوعلاقة؟المختلفةالكسمولوجياتفىالحالهوكما

تمتيلاتعلىالحصوكللغايةالصعبومن.للابسانالعامالتصورفىالحال

سبيلعلىالأشياء.لكلبعيدحدإلئالصحيحةالتمئيلاتوهىبواحد،الواحد
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ليسالعددالعددهـهولكنبواحد،واحدتناظرهوالعدد-النقطةلتاظر،المثال

حينعلىلأنهلهاااسملاالحقيقيةالأعدادمنالساحقةالغالبيةلأن،كذلك

ولتاظرإحصائها.إلىسبيللابالأسماءقائمةأىفإنمتصلا،الأوليشكل

كبير،حدإلىإشكالىأيضاهوالعالمالمفهومتناظرأو،الواقعة-الكلمة

وجهوعلى.الصدقفىالتناظرنظريةأساسيشكلكانوايئحتى

ويتعذر،الشكلفىمتمل!التناظرهذاإنالقائلةالنظروجهة،الخصوص

للفئأت،بالنسبةإلاتعرفلاالشكلفىالتماتلعلاقةلأنعنه،الدفاع

ملتوالعالم-.النظريةتناظرالحقيقةوفىفئة.العالميكونألاويتصادف

عشر(.الخامسالفصل)انظر

إلىالمثاليونيميلولا.واقعيةإبستمولوجياالسابقةالأفكارلقلزض

عنيتشكلالواقعبأنيتمسكونلأنهم،للتمثيلالحقيقىالمفهوماستعمال

)الهرمنيوطيقا(.العلاماتطريقعنأو(الموضوعية)المثاليةالأفكارطريق

أعداد،منمؤلفالعالمأنالفيثاغوريوناعتقد،الخصوصوجهوعلى

"الميتافيريقيونويرعم،نصوصالوقائعأنالفلسفيةالهرمنيوطيقاولقرر

)وحداتصغيرةأجزاءمنلتألفالماديةالكائناتأنالمعاصرونالرقمبون؟

لهاليسالأعدادأنهوالفيثاغوريينعلىالواضحوالاعلزاض(.المعلومات

أجزاءمنحشدالماديةالكائناتا!نوالقول.بالطاقةبداية،فيزيائيةخصائص

مفهومولأن،الطاقةمنخاليةالصغيرةالأجزاءلأنخافىصغيرة

هىوالتىالمعلوماتأنساقإلىبالنسبةإلالهمعنىلاالمعلومات

الواقعىالعالملأنأيضاخاطئةالهرمنيوطيقاوأخيراجذا.خاصةمصنوعات

.أسلوبهوولا(الصوتىالنظامالراسةفونولوجياهوولانحوهولا
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حدودفىالمجتمعوصفيجبوملالماطبيعيا،تناولاالطبيعةولقلضطى

حدودفىالأفكاروصفيجبكذلكمعا،وبيولوجيةاجتماعيةمقولات

عصبية.علميةحدودإلىبالإضافةمفهومية

الئصديةوالواحدية2-ا

وتعثليةواحديةإلىالأنطولوجيةالنظرياتأوالعالمرؤىتصنيفيمكن

طبقاتثلاثوهناك.كثيرةأنواعاأوالشيءمنواحدانوعالافلزاضهاوفقا

والمحايدةأ،ا!ء4ا31والمثاليةا!أ!ص!أ!8+،أ31الماديةأوله+:3ولالواحديةمن

سبللعلىأكثرأونوعلنإلىلنمسمالطبماتثعذهمنطبمةوكل*!،لاءول.

انبثاقيةأوالقاعدى()المسلؤىفيزيائيةالماديةتكونأنيمكن،المثال

مثالى(،شيء)كلعقلانيةالمثاليةتكونأنويمكنالمتعدد(.)المسلؤى

معلومالتةأولغوى(،شيء)كلوسيميوطيقبة(،خاصة)وظاهراليةوتجريبية

وهناكا(.المعلوماتوحداتاصغيرةأجزاءمنمؤلفمادىكائن)كل

يتعلقشيء)كلالطاقةمذهب:المحايدةللواحديةالأقلعلىصورتان

قابلغيرالمحايدالجوهر،اللاأدريةللواحديةووفقاأدرية.ولا(بالطاقة

فىالسببهووهذا.والعقلالمادة،تجلياتهتعرفأنيمكنولكن،للمعرفة

أيضايسمىما،فترةفىورسلسبنسربهتمسكالذى،المذهبهذاأن

الوجطن"ذاتالنظرية3

بالنسبةصحيحوهذاللعلماء،الللقائيةالأنطولوجياهىالماديةا!نيقال

أعادواالباررينالنظريينالفيزيائيينمنمجموعةولكن،التجريبيينللعلماء

وكانط،وهيوم،وبطليموس،بوذا،عندالظواهرومذهبهيجلمثاليةابتكار
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كانوابى0،291عامحوالىإلاالحيوىالمذهبيمتولموماخ.،وكونت

وعلمالنفنرعلمجانبمنعشرالتاسعالقرنفىمخزيا!شويهاشوهشد

النفدرعلمفىبقوةلتطلقتزاللاالمثاليةأنذلكعلىردالتطورى.الإجاء

التأويليةالأنثروبولوجياالاجتماعىالعلمضواحىوفىمخبلا

الفينومينولوجى.الاجتماعوعلمالهرمنيوطيقية()أو

واضحوهذا.للدينعلمانيتينصورتنأحياناواللفائيةالمثاليةوتعلتر

الجدداواللؤماويينالأكوينىلؤماوارسطيةأوغسطينمثاليةفىخاصة

أحوالفىوإلحاليةعلمانيةصارتفصاعدا،كانطمر،الحديثةالمثاليةولكن

كونهاباسلثناء،اجتماعيةوظيفةتحققأنعنالمثليةتوقفتوبالفعلكلترة.

مدرسةحالةفىالاجتماعىالعلمأماموعقبة،الماركسيةضدأكادبمياحصنا

.الجديدةالكانطيةايتالتأو

إلىمنقسمالواقعأنلقترضأنهاأعنىلتائية،البدائيةالعالمورؤئ

.مقدسأوللطبيعةوخارق،وثنىآودنيو!مذاخللتن:غيرظبقلين

أو،والعقلالمادة:مستويينإلىغالبااكنيوىينقسم،ذلكإلىوبالإضافة

حى،شيءكلبأنالحياتيةشملمالخصوصر،وجهوعلى.والنفسالجسم

أوبروحمسكونأنهيعنىوهذاجوانا،أونباتانجما،أمحجراكانسواء

حاملهاعنالمبدأحيثمنللانفصاكقابلةالنفسأووالروح.خالدةنفس

موتبعدحيةتبقىربماأو،آخرأوشخصكإلىلتتقلربماإذ،المادى

تعنى3"يموتكلمةأنالمهذبالبرازيلىيرىالنحوهذاوعلى.الجسم

*.الجسممنيتجرد3

السماويةالقوىكلتدهـخإنهاتوحيديخة:حياتيةإلاالوجودوحدةوليسث

منسبينوراوكانوا!ه.الطلجةبتطابقوشملم،واحدةقوةفىوالشيطانية
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هيكلأرنستهىالأخرىوالحالةالوجودلمبوحدةالقائلينالمحدثينأشهر

إلىبالإضافة،لدارونالمبكرالألمانىوالتابعالأجنةعلمفىالكبيرالمخلض

ذلكفىشأنه،كاروسبولولقسك.العلوملتسيطفىالمؤثرالمؤلفكونه

لقاما،دنيويةروحهاولكنمعا،وروحيةماديةالأشياءكلبأن،هيكلشأن

فلتللنزعحيلةإلاأينشلتناسبينوزيةتكنولم.المعرفةعلئالقدرةوشماولى

كلوكره،شخصىإلهفىالاعلقادبشدةرفضإنهإذا!حاد:اتهامات

والجبانوالعلمانىالطبيعىبا!هأبداالملذينينخدعولا.الرسميةالأديان

كانوإذا.سريونملاحدةبأنهممتهمونفهؤلاءالوجودابوحدةالقائلينعند

إذنما،شيئافيهانفهممرةكلفىباليدونمسكه،مكاتكلفىموجوداالإله

.وحدهيوجد

هوالطبيعةفوقوماالطبيعةقسمةفىالرئيسالسببكانوربما

الثيكارتيةاللتائيةلدعمالأسبابأحداعنوقيل.النفسخلودضمانفىالرغبة

نملكترأنافقط،الخارجمنالمادةدراسةيمكنحب-علىأنهوالجسمللعقل

إلىوبالإضافة.نسلتطنأننسلظعفنحك:الخاصةنفوسناإلىماشرامدخلا

معرفةينت!تأنوحدهالاسلتطانيستطيع،وهوسرللأوغسطيروفقاذلك،

بالعالم.عميقة

نجد،المثالسبيلعلى،جوهرينمنأكثرإلىالفلاسفةمنقليلواحتاج

تعصببعدوئأصيبقدفلسفيئملاح!تفىمحأ(ولأول.36:8191)182لينين

وبصورة،بالفعلايوجدا4191عامفىيكتبونراه،للثلاثياتهيجل

المخ=البشرىالإدراك)2(؟الطبيعة)1(أعضاء:ثلاثة،موضوعية

فىالطبيعةتأملصورةو)3(ذاتها(؟للطبيعةالأعلىالمنتج)بوصفهالبشرى
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والقوانين،المفاهبممنالدفةوجهعلىلتألفالصورةوهذه،البشرىالإدراك

الأولالموضوعينبينالرابع"العضو"غيابلاحظجرا".وهلم،والمقولات

الطبيعة.فىضمنهقدلينينيكونأنالمحتملومن.المجتمعأعنىوالئانى،

كانوربما،المعلنةبالماديةالطبيعىالمذهبقصدغيرمناستبدلوبالتالى

.الفريدةهيجلبثلاثياتللمعجبيروقلا4العضوأنذلكفىالسبب

يأتىسوفالزمالتمنقرننصفبعدأنهأبدالينينبكعلىخطروما

وفىذته.الثلاثةالعوالممذهبويتبنىلينينلفلسفةبرفضهمشهورهلسوف

والعلم2)الفيزيائئ(،ألعالم"عوالم":ثلاطةإلئلواقعبوبركارلقسمالحقيقة

!"لوجودعلىوبرهن(.هيجلغدالموضوعى)الروح3والعلم)العقلى(،

كلبيناللقاعلإلىبالإضافةبوبر(،جانبمن)والتأكيد3+للعالمتقرلإلمستف!

للكلمةالضيقبلمعنى3+العوالمم!ليست!ذه،عارضةوبصورة.الثلاثةالعوالم

.الخواصمتغايرةلموضوعاتمختلطةأشياءمجموعةوإنما(الأنساق)أغى

المشلزك.الحسميتافيزيقامنجزءهىللعالمالثلاثيةالرؤيةوهذد

العقلية،والعملياتالأمخاخبينمثلاالتميننوالقريبالشائعمنوبالفعل

عدمأعنىذاتها،فىالمأخوذةولنظرياتالقصائدقبيلمنو!منتجاتها"

بينالتمييزعنأساسيااختلافايخلالفالتمييزهذاولكنبأصلها.الاكلزاث

الحى،الكائنبينالتمييزأو.الناتجةوالزهريةالخزاف،وعمل،الطينقطعة

الماديةالأنطولوجيافىمكانلهاالئلاثياتهذهوكل.الأيضونتائجوأيضه،

المخ،المثالسبيلعلى.منفصلةولشتمتميزةمكوناتهاتكونأنشريطة

عمليةلأىالنهائىالمنتجبأنوالزعم،للمخعملياتوالتصوراتمادى،كائن

ولكن..أخرىعقليةعمليةهوأصلهمنالفكرإ()فىفصلهيمكنهذهمل!
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الوصففىالداخلةالتمييزات،عامةوبصفة.الفصليحتملااللضييز

سبيلعلىأنطولوجى.نظيرلهايكونأنإلىحاجةفىليستوالتحليل

إلىالواقعفىتنتمىلأنهاحركاتهامنالأجسامتمييزالصحيحمنالمث!،

بالطرقالتحركشمتطيعانمختلفةالأجسامكانتإذافقطمخللفة،مقولات

منفصلهايمكنالحركةأنيسلالزملاهذاولكناللقريب.وجهعلىذاتها

.الأخرىالماليةالأشياءأوالأجسام

هذهدعم.موجزةمعالجةالمحايدةالواحديةالأمرآخرفىنعالجدعنا

وعلماء،رسلوبرتراند،جيمسووليمسبنسرهربرتالنظرمنالوجهة

مذهبهمالمحايلينالواحليينبعضواقترحأوستوالد.ولهلممل!الطاقة

مذهبهممنهمآخرونواقتزح،والمثاليةالماديةبينوسطاحلابوصفه

بقبوليتقبلهمنيجدلمأنهالواضحومن.والدينالعلمبينجسرابوصفه

مشؤوم،والسياسةالتكنولوجيافىغالبافيهالمرغوبالوسطوالحل.حسن

علىمؤشروهنا،والرياضياتالعلمفىمشؤومهوملالماالفلسفةفى

السطحية.

يتمسك.واضحونالمنوعةالميتافيزيقيةللمبادئالمنهجيونوالشركاء

دراسةخل!منإلامعرفتهيمكنلاالكونبأنالأرجحعلىالماديون

فىالانهماكهىشيءأىمعرفةبأنالمئاليونويتمسك،العينيةالأشياء

الواحديونويتمسكحدسى(،أو)عقلانىمحضنحوعلىعقلىاستكشاف

معرفةأمكنوا!نحتى،المعرفةيقبللاالمحايدالجوهربأنالمحايدون

والعقل.المادة-تجلياته
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والطمبة،والتأملية،المشتركالحسعلىلقائمةألمينافبزيفا-3أ

إلىوالعامةالأساسيةالمشكلاتدراسةهىالأنطولوجيا،أوالميتافيزيقا،

وسوف،الكلاسيكيةالنظروجهةهى)وهذه.والعقلالكونحولبعيدحد

هناك(.الد!ةأوالإشارةوفئةللأنطولوجياكواينخلطعنالطرفنغض

الجذرية،)الشكيةمشروعيتهاإنكارالأنطولوجيا:منأساسيةمواقفأربعة

)مثلالشعبىالفيزياءعلمعلىوإقامتهاوفتجنشتين(؟،والوضعية

نظرياتوبناء(؟العقلفلاسفةمعظم)مل!الشعبىالنفسعلمأوستراوسون(

وميتافيزيقا،هيجلعندالطبيعةوفلسفةليبنتز،عندالمونادولوجيا)متلخيالية

والذى،بيرسعند،العلميةالفلسفةمشروععلىوالعملوايتهد؟عندالعملية

الأخيرالموقفنلتنىوسوفعاما.علمابوصفهاالأنطولوجياإلىينظر

لا!(.?ولاو77،ة،!18919791)

مجموعةاستعمالتحكمالتىالمصطلحاتمنمجموعةبلذكرنبدأدعنا

طريقعنذلكنفعلوسوف.المفتاحيةالأنطولوجيةالمقولاتمنقليلة

الحصوةفيها.تموجاوشمبببركةعلىللقىحصوةتأمل.مألوفةحقيقة

علىالكللة()مل!حأ+س!ءه!"5خصائصفىلشترك5!ولاطأأشياءوالبركة

الحصوةاصطدام.والكثافةالتزكيبمل!أخرىخصائصفىتخلالفحين

وقتاشمتغرقدامتما33ءساه!ءعمليةبالأحرىأوح7،ولححادثةالماءبجسم

تصورهايتمربماشيءفىتحدثالتىوالعمليةلحظى(.تغير)والحادثة

لحالاتنتيجةأفضلشكلأوالشىءفىالأحداثمنسلسلةإمابوصفها

الخصائصبقيمقائمةبوصفهاحالةكلتصورويجوزء.الشيس!،!أ33

السعةطريقعنتوصفعملية،عمليةالبركةفىوالتموجالملاطمة.
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تؤلفلجسيماتخصاثصهىفهذه،بدقةهناوالكلام،ذلك)ومعوالتزدد.

سببالتوالىعلىهماالتالىوالتموجالاصطداموأخيرا،سائلا(.جسما

ولا،العملياتأوالحوادث،السببيةالرابطةأو،السببيةتربطوهكذا.ونتيجة

عملياتإنمئلا،،فالقولثم)ومنالحالاتأوالخصائصأوالأشياءتربط

عنانحرافهو3(،س!)!ح7.2!و)04سيرلقالكما،عقليةحالةشمببالمخ

للأنطولوجيا(.وإفسادمعياريةلغويةقاعدة

!ولأ"،،الشيءمقولات:أنطولوجيةمقولاتستالنقطةهذهحتىقابلنا

33ء!أهم!،والعمليةع،أولء7والحادثة3،حأ!أوالحالةلأ+س!"35"،والخاصية

النحوعلىتعريفهمايمكنأخريانمقولتانوهناكولهأ،كا!ول!ح.والسببية

شيءفى،عمليةأوحادثةبوصفهإماء!ول!،أحالتغيرتعريفيمكن:التالى

حالةفىيكونأو،معينةخاصيةيملكالذىوالشيءالح!.بطبيعةعينى

تكمنالحالوبطبيعة،3،آ.واقعةيسمى،معينلتغيرخاضعايكونأو،معينة

المكانوهما،السابقةالمقولاتخلفيةفىذاتهالنوعمنأخيرتانمقولتان

آنفا:المذكورةالأنطولوجيةللمقولاتالمنطقىاللزلتبلاحظ.والزمان

السببيةممهالعملية!الحالة!الخاصية-الشىء

معالجةالخطأمنسيكونأنههذاومعنىسياقيا.وليسمطلقالتزلتبهذا

آخر.سياقفىعمليةأووحالةخاصيةوبوصفهسياقفىشيئابوصفهكائن

الأولىالمقولةوراءالمقولاتمنمقولةكلأنأىلهذا،منطقىسببوطاك

فىمتماسكاليسالاستعمالأنصحيح.سابقمفهومحدودفىتعريفهايتم

ييغماغالباالصلبةالأجسامفيزياءفىوبلتالى،.العلمفىحتىأوالفلسفة

فىصوتيةموجاتبلفعلأنثارغم،جسيماتبوصفهاالفونوناتمعاملة
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أنصحيحأشياء.تكونأنمنبدلاعملياتتكونثمومن،صلبةأجسام

وبالاضافة؟الكمميكانيكابلغةتحسبطاقتهالأنللفوتوناتممالالةالفونونات

الفولؤناتتبددها،الجسيماتشأنذلكفىشأنهاالفونونات،فإنفلكإلى

جسيماتكانتلوكمايقعالفونوناتلتددبأنالإقرارفإنذلكومعالقالمة.

لادامتمافقطجزئىالمنكوروالتشابه.جسيماتأنهاإثباتنفسهوليس

ينكرونالنينمنوغيرهموالروائيونمسلقلة(.)صلبة-حرةفونوناتلؤجد

.واقعيونالناسوبقية،والواقعالخي!بينالاختلافينكرونالحق

منطقيا،خاطئةبوصفهاالشيء،تعريفاتلرفضسبقماويكفى

منفئةباغبارهاأودا"(اء33ا)1491الخصائصمنحزمةإماباعتبارها

والكائناتلكائنأثرهىخاصيةكلوبالفعل4!!"س!(أ؟*(.)9291العمليات

تحدثالعملياتوكلللتغيير،قابلةمنها(الخصائصفقلشئتا!ن)أوفقط

لعملياتلقطاتالأشياءبأنالتصريحالخطأمنثمومنأشياء.فى

)الأشياء(.حالاتتكونهماهوهذالأن!ا(+هللامحأ(،ولكا4محأ7ولا3)7"2

الوقائعجميعفئةهوالعالمبأنالجزمالخطأمنممالالة،وبصورة

34+ول(.!ولهع)7991حالاتمنمؤلفبأنهالجزمأوولس!!"ا*(،3أولاس!)2291

منفئةهوعينىشيءأىتأليف،التعريفبمقتضىلأنههكذاهذاويكون

)تجدالأشياءعنمنفصلةحالاتولاوقائعتوجدلالأنهوأيضاالأشياء؟

عشر(.الرابعالفصلفىنلكعنالمزيد

مؤلفابوصفهالواقعىالعالمتصوريتمالوافعيةالعلومكلفىأنهوأؤكد

والأنظمةالأشخاصإلىوالفوتوناتالأوليةالجسيماتمنجمنية،أشياءمن

أح!(.3،ولالشيءمذهبالدعوىهذهكوتاربنسكىتاديوز)وسمىالاجتماعية
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جعلفىننغمسماغالباأننادرجةإلىالنطاقوواسعمنتشرالشيءومفهوم

والمفاهيمالعملياتمل!اللاأشياءنسمىأنناأعنى،ماليةالمجردةالأشياء

يتم،الفلسفيةالأدبياتفىوبخاصة،أخرىأوقاتوفىأشياء*3والكلمات

عامخمسمائةإلىيرجعذلكولعل،المركبالشىءأوالنظاممفهومإغفال

الحديث،العصرمنالمبكرةالأيامفىالنظاممفهومظهروبالفعل.خلت

الشمسى،النظامفىأعضاءبوصفهاالكواكبفىكوبرنيكوسفكرعندما

القلبى.الوعائىالنظامفىالمفتاحىالعنصرهوالقلبأنهارفىوافترض

أنواعمنأنظمةمعوالتكنولوجياالعلومكلتتعإملالحاضرالوقتوفى

متعددةالحيةالكائناتإلىالخلاياإلىالبلوراتإلىالنراتمن،مختلفة

مئلمفهوميةأنظمةرأسعلى،الاجتماعيةالأنظمةإلىالآلاتإلىالخلايا

النظاممفهوموأصبح.اللغاتمل!سيميوطيقيةوأنظمةالموجهةالفضاءات

متزايدةبصورةإليهينظرالكونأوالواقعأندرجةإلىالانتشارواسع

النظاممذهبفىالمحوريةالمسلمةهىوهذه.الأنظمةلكلنظامابوصفه

بدورهالنظاممذهبويسللزمح!وللا!(.)!39791لأ5ذحأ+34(النسقية)أو

خصائصلهنظامكلاقالقائلةالدعوىوهواولح!3ء+أس!،أ3ولالانبثاقمذهب

مكوناته.إليهاتفتقرمنبثقةأوعالمية

أسرةتأملأوأ،2يدلهاالمكونةوالجزيئاتالماءقطرةفىمثلافكر

ودرجةالسطحىالتوترقبيلمنسماتلهاالماءقطرةأنتجدوأعضاءها.

لهاالأسرةممالالةوبصورة؟ذلكإلىالجزيئيةمكوناتهاوتفلقر،الحرارة

ويفتقرلتائية(،كونها)أووالانسجامالأعضاءعددقبيلمنخصائص

تنصحالتىالقاعدةهوالانبئاقلمذهبالمنهجىوالنظير.نلكإلىأعضاؤها
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ومستوئالعيانى،المسلؤىأوالنظاممستوى:مستويينعلىالأنظمةبدراسة

المجهرى.المستوىأومكوناته

الحشدمجردفهمشمىءأو،النظامتغفلربماالكافيةغيروالدراسة

الأنظمةإلىالنظرجرىالأمربادئفىالمث!،سبيلعلى.للنظامبالنسبة

بالفعلتشكلأنهاعلى،منفصلةبوصفهاوالحصينةوالهرمونيةالعصبية

الآنيعرفهكذاسمىالذىالعضوىالنظامفإنالعكسوعلى.أعلىنظاما

جوهريا.ارلتاطافقطبعضهايرتبطالأعضاء،منحشدايكونبحيث

كذلك.ليسوالأمر،واضحالخاصيةمفهومأنالنقطةهذهحتىاعتبرنا

كالط33ولكاا3ح3الجواهرتسبق3،+هم"الصور"أنسايرهومنأفلاطوناعتقد

س"الشيءالمألوفةالعبارةكانتثمومنوالأشياء(.والموضوعات)الأفراد

هذهفىالسابقمعلمهرأىليصححأرسطووجاء3.صالخاصيةيملر

شيءكلوأنآخر،أولشيءسمةهىخاصلةكلأنعلىويبرهن،النقطة

التغير.مؤكدبعضهاوأن،خصائصعدةله

بأنناالمرءيسلمإذ:النقطةهذهفىأرسطويتبعانوالتكنولوجياوالعلم

مئلحقيقيةالخصائصهذهتكونوربماخصائصها.منحتمعينةأشياء

الموقعمثلللتغيروقابلة،والبينيةالحبملفىوعقلانية،واللزكيبالكثرة

ويمكنحاملهامنالخاصيةفصليمكنولا.القوانينمل!وثابتة،والسن

الخصائصلضييزعلىهذاويجبرنامخلالفة.بطرقكثيرةخصائصتصور

الثانيةأنحينعلىلمولهاكا!أ!ه)5أنطولوجيةفالأولى:المحمولاتمن

.حهاكالما،ح!حولمفهومبة

أيضاويوحى.مرتجلةتكونألايجبالأنطولوجيابأنسبقماويوحى

استعمالدونمنالواقعىالعالمعنبتعميماثالمغامرةعليايتعذربأنه
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وبعيدا:الانبثاقوخاصيةالنظاممقولاتملفى،الأنطولوجيةالمقولاتبعض

ومع.للعلمالفعلىاللبفىالأنطولوجياشمكن،العلمعنمنفصلةكونهاعن

كلأنالأرجحعلىينكرونبالتكنولوجياوالمشتغلينالعلماءمعظمفإنذلك

وحتىبالأنطولوجيا.محملةتكونالواقعىالعالمفىالوقائععناللقارير

+النظرياتمنالتخلصفيهوالمرغوبالممكنمنأناعلقدواالفلاسفةبعض

"الحفاظعلىالعلمقصرطريقعن،المثالسبيلعلى،الباليةالميتافيزيقية

وكونت،وكانط،وهيوم،،بطليموسطالبكماالمظاهرأوالظواهر"على

الوحيدةوالطريقة.حديثاولكاثا(ولس!33ء4!ع)0891فراسنفانقرروكما

حولالتعميماتكلابئإذ:للجزئياتالإخلاصهىالميتافيزيقالتطويق

شملالزمتاما"لظابقاعينيانشيئانيتطابقو"لالتغير"الأشياء"كلمتلالوقائع

وعصريةملاطمةبأنطولوجياالمرءاحلقاظفإنثمومن.أنطولوجيةمقولات

الكلمة.صناعليهملهاتركهاأوالميتافيزيقاإدانةمنأكثربفائدةعليهيعود

العلماء،بينسيئةسمعةالميتافيزيقااستحقتنواجهها:دعنانلكومع

أنهوالحالبطبيعةوالسببجدا.حديثةفلزةحتىأيضا،الفلاسفةوبين

،الحالاتأسوأفىأو،زمانها،ذهبمعرفةعلىارثكزمنهاالأكبرالجانلا

سولعند330"!ا؟ا31430*الممكنةالعوالم)فىمسرفتأملعلىإماتوقف

الحالهو)كمابالألفاظالتلاعبعلىحتىأومثلا(،لويسوديفيدكريبكى

أ*+ول؟4كةل!أولح+أ+سكم*!-،أ!داه؟أ"التوأمالأرضفكرئجربةو(.هيدجرعند

.الموضوعصميمفىحالةهى7391عامفىبتنامهيلارىابتكرهاالتى

هناكذلكومعلنا.مصابقينبتوائمومأهولاكوكبنا،يشبهكوكباتخيل

منصورةفىجافةإنهاماء:عليهاليسالتوأمالأرضواحد.اختلاف

مخلالفكيميائىتركيبلهسائلالماءمحليحلأخرىصورةوفى،اللعبة
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منمستحيلةالحياةأنالفلاسفةيعرفأنالمتوقعفورا:هناتوقفلقاما،

ملائمة،حرارةدرجةفىسائلةمادة:فريدةخصائصلهالذىالماءدون

توصيلودرجة،هيدروجينبقوىمتحدةوجزيئاثتقريبا،كونيةمذيبةومادة

يجعلالخصائصلهذهالمتحدوالامتلنجرا.وهلمجدا،ضعيفةكهربائى

ء!اولء3*!ط(هندرسونلورانسلاحظكما،للحياةعنهغنىولافريداالماء

منالكوكبأنالواضحومنتقريبا.مضىقرنمنذولحي!س!334،وله)1391

توأمابكونلنثمومن،الحيةالكائناتمنخاليايكونسوفماءلون

مخللف.باسمجديراسيكونولنلك،للأرض

حزمفىتأتىالخصائصأنالفلاسفةيعرفأنأيضاوالملؤقع

استبدالهايمكنلاأنهدرجةإلىالقوانينطريقعنتبادليةعالفةوتربطها

القانونعنالحقيقيةالفكرةالحالبطبيعةولكن.تعسفىنحوعلىإزالتهاأو

عنتماماغريبة-التخيليةالإمكانيةمجردمنالواقعلتمييزيصلحالذى

.الجادةالمشكلاثمعالجةمنبدلاالمنزليةالألعابيمارسونالذينالأساتذة

غيرالزومبياتمناقشةعند5أ-أالجزءفىالفكرةهذهإلىنعودوسوف

العصبية.النفسيةالواحديةلتفنيدكريبكىسولتخيلهاالتىالواعية

أكئرعندىوهو،ص!اكةط!3.3أص!ءس!33أ359بيرسساندرسلشارزاعتقد

فى،الجوانبتعددفىوأوسعهمأصالةوأعظمهمعمقاالأمريكيينالفلاسفة

الرأىفىمعهوألقق3.ءامأ(ولءاحللأ"!،س!ول3أ33علميةميتافيزيقابناءإمكانية

أهميةأكثرتكونأنمنبدلاالعلميةالميتافيزيقاممارسةأنإليهوأضيف

تكونحينعلىأنهذلكعلىزدفيزيائيا.مستحيلةعوالمحولالتخيلمن

فروضمراجعةيمكن(،مسوغةغير)أوأساسبلاالتأمليةالميتافيزيقا

حالية.علميةمعرفةمعانسجامهاطريقعنوفحصهاالعلميةالميتافيزيقا
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منسجمةوالزمانالمكانفىالنعتية()أوالعلاقيةالنظريات،الفالسبيلعلى

تنسجملاالمطلقوالزمانالمكاننظرياتأنحينعلى،النسبيةنظرياتمع

افتراضتستخدمالتىالعقلفلسفاتتكونحينعلى،أخرىومرةمعها.

تكونلاالالراكى،الأعصابعلممعمنسجمةوالعصبىالنفسىتطابق

س!!وللا!(.ا!779*9791)انظر.معهمنسجمةالثنائيةالنظريات

ماشيئاالعلماءفيهايكلشفمرةكلفىأنهأؤكدفلك،إلىوبالإضافة

المالية.يؤيدونلزاهمعمليا،مصنوعالتكنولوجيونفيهايصمممرةكلوفى

علىيشبعلاوالتكنولوجيةالعلميةالإعجازاتمنجبلاأنتجد،العكسوعلى

العاشقالعالمحتىأو،العالموشبهواللاهوتى،المئالىالفيلسوفالأرجح

المئال،سبيلعلى.المحافظينيذهلأنفىير!الذىأو،الغريبةللأشياء

خيالا،المعاصرينالفيزيائيينأوسعمنواحدوهوويلر،جونالراحلرعم

أنوأنصارههوحليثوقتفىوقررقضايا.منمؤلفالكونأنمرةذات

،الفكرةوهذه*ه+حة!(.أس!.لةك!2)انظرأجزاءمنمركبةالماليةالكائنات

الفيزياءقوانينأنحقيقةفىلتشأهكذا،المسماةالرقميةالميتافيزيقاقلبوهى

لاولكنهاصالقة،القضيةوهذهالكمبيوتر.برامجحدودفىعنهاالتعبيريمكن

دمجهوكنلكبأنهاوالزعمالأجزاء.منمختلطةكئللمادةجمناتأنشمللزم

الكائناتوتخيلالسحرى.التفكيرمنجمنةوهذهبنماذجها.الواقعيةالأشياء

الجململ!،المعلوماتمجموعاتأنتنكربسهولةيكنبهأجزاءمنالمالية

هذهلمادةجمناتتملكحينعلى،فيزيائيةخصائصتملكلا،والنصوص

لاوبإيجاز،نقلها.أوالمعلوماثبتزميزوفامتحدثلوحتى،الخصائص

ترمزلاالماليةالأشباءمعظمأنحينعلى،مادةدونمنمعلوماتتوجد

4-2الجزءفىالفكرةهذهإل!نعودوسوف.معلومات
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التالية:الموضوعاتتأمل

)1(تمطرإنها

)2(تمطرأنهاأرى

)3(تمطر""إنها(الجملة)أوالقضية

مقولاتإلىتنلقىالموضوعاتهذهأنفىالناسمنقليلسيجالل

هو:والسؤاللقافى(.)أومفهومىو)3(عقلى،)2(فيزيائى،)1(:مختلفة

وبحكميخصهعالمإلىينتمىالسابقةالموضوعاتمنموضوعكلهل

سماهكما3العالم)أوالثقافىوالعالم،العقلىوالعالمالفيزيائى،العالمحقه:

ولا،أمحط()8191لينينفعلوكذلك.بالإيجابالمشتركالحسسيجيببوبر(؟

لدىالكبيرالمنطقيدرسكانبينمازيورخفىدونهاالتىالمذكراتفى

الإيديولوجىعدوهوهوع!"هه!(،)6791بوبرواعتقد.أ419عامفىهيجل

كانلوكمابدتحدودفىعنهوعبر،الدقةوجهعلىذاتهالشىءفىاللدود،

إلىحينمنمنهاكلويوحى.الحالبطبيعةينتحلهاولم،لينينمنانتحلهاقد

الإله.صوتهوالشعبصوتالمأثورالقولبكذبآخر

والمصكفةوالسببية،والإمكانلحتمية4-ا

السببيةإلىبالإضافة،والإمكانالحتميةعنالتوأميةالمفاهيما!ن

للماديةأساسيةوبكنهاا!أ"3أ*لماأ3ولالروحىالمذهبعلىغريبة،والقانون

أنالروحىالمذهبفىالرأى،وبالفعل.أولىبابمنالطبيعىوللمذهب

،المادةأنحينعلىحرة،اكهة،إلىالبشرمن،الروحيةوالكائناتالنفس

يعتبر،العكسوعلى.لقانونخاضعةتكؤن،الإطلاقعلىتوجدكانتإذا
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بكلما!وهذا،.لقانونخاضعةواقعةكلأنالمحدثونوايماديونالطببعلون

)ولآل!كاا.س!ول35أحولأ!9ح)5لقانونالخضوعمبدأهو،قليلة

أوالإنسانصنعمنقوانينهناكأنعلىدفريباشخصكلويوافق

لاولكن.الطبيعيةالقوانينجانبإلى(بالأحرىمعايير)أوعليهامتواضع

.الفكرةهذهنوضحإذندعنا".الطبيعى"القانونمعنىعلىإجماعيوجد

علىيدلالطبيعىالقانونبأنللاعترافاستعدادعلىالواقعىسيكون

يدلأىء!ولول!(:)؟9591جوهرياارتباطاارئبطاوا!نمخلالفينمفهومين

أو،القانونوعبارة،القانونأوالموضوعى،النموذجعنمفهومينعلى

تلازمالقوانينبأنوالماديونالطبيعيونويتمسك.القانونلضورعملية

أوالواحد،القانونوأنللأشياء،الأساسيةالخصائصلشكلوأنهاالأشياء،

مخللفة.نظرياتفىمختلفةبطرقلضورهيتمربماالموضوعى،النموذج

السرعة"*الئابت="القوةهوللحركةالأساسىالقانون،المثالسبيلعلى

نيوتن.عندالشمارع"ك!الكتلة=و"القوةأرسطو،عند

السببيةالقوانينبينالتمييزهوبالموضوعالصلةوئيقالتالىوالتمييز

الكلاسيكىالممل!هونيوتنغدالثانىالقانون،أخرىومرة.والاحتمالية

فإنه،=القوةكانت"إذاالذاتىالقصورقانون،لازمتهولكن.القانونلعبارة

الكللةبقاءعنلافوزييهوقانون.بوضوحسببيةغير*،الثابت-السرعة

وكذلكأيضا.سببىغير"ثابتةتكونالمنعزلالكيميائىللمفاعلالكلية"الكلالة

بلؤزيعيهتمإنهالحر:+للجسيم"بالنسبةالأساسىالكوانتمميكانيكاقانون

ميكانيكاقانونفإنالعكسوعلىأيضا.ثابتايكونوالذى،لوضعهالاحتمال

،القوىهذهعلىيعتمدسوفلقولىخاضع+لجسيم+بالنسبةالأساسىالكوانتم

بالشماوى.(خارجية)قوةوالسببيةالمصادفةبالتالىيلضمنوسوف
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تربطوقوانين،احتماليةوقوانين،سببيةقوانينلؤجد،النحوهذاوعلى

ليئضمنالحتميةمفهومتوسعةبملاصةيوحىوهذا.والمصادفةالسببية

يرغبذلكومع(.مصادفةعلىتنطوىالتى)أوالاحتماليةالقوانين

ومن،العلمعنبعيداوالسحربالمعجزاتالاحتفاظفىوالماديونالطبيعيون

منشيءلالوكريلتوسمبدأعلىيخرجمزعومقانونأىينكرونسوفثم

ح!ولول!()*9591اقترحتأننىفىالسببهووهذا*ح.؟أ"أولأطأولاشيءلا

مبدأمنطقيا:مستقلينلمبدأيناقتزانابوصفهاالماديةتعريفإعادة

.لقانونالخضوعومبدألوكريتيوس

أيضايشملوإنما،الوقائععلىمقصوراليسلقانونالخضوعأنعلى

عباراتمنوفرةالنظريةالفيزياءتتضمنلاالحقيقةوفى.القانونعبارات

القوانينمنضئيلاقدراأيضالتضمنوإنما،فحسبالفيزيائىالقانون

النسبية،عنوأينشتينجاليليومبادئمل!،القوانينبعدماأوبها،المتعلقة

نسهبولنس!!وللا!(.)6191للكوانتمالكهربائيةالديناميكافى+ح!ومبرهنة

وذلك،تعسفيةطبيعيةقوانينتوجدلاأنهنلاحظأنوحسبناالأمر،هذافى

تأتىوبالفعل.الممكنةالعوالمميتافيزيقاأصحاببصحتهيسلمماخلافعلى

.الأمخاخمل!التعقيدأشدمعقدةأنظمةفىوخاصة،مجموعاتفىالقوانين

الغامض.الحدهذاتعريفعلىالجوابيعتمد؟الإمكانالحتميةتتركهل

فهموإذا.الإمكانئتكرالحتميةفاءن،لقانونالخضوعمحم-الممكنكانإذا

والمتطور،التطورىالأحياءعلمفىبهااستخثمالتىالث!قةبلطربقةالممكن

كما،مصادفةمجردهوالأحيائىالإمكان،وبالفعل.الحلقيةفىتكييفهيتمربما

عنلماأو،السياسيةالنكباتطريقعنالحياةتاريخيحرفغلماالح!هو
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بدورهوالذى-إبالتهمحتىأووهلكهمالسكانهجرةطبيعيةكارثةشمبب

كماللمصادفةحالاتوهذه.ولتشعبلشعأنلضحيتهالفرصةيتيحربما

بادئفىمتؤازيةسببيةلخطوطلذاخلاتبوصفهاأعنىكريسيبوس،فهمها

،للنعامالعرقىوالتاربخ،الأوروبيةالطعامأطباقانتق!تداخالتمل!الأمر،

الجنوبية.أمريكامنأفريقياانفص!إلىبالاضافةتفرعولذى

والواقعةوالذانية،،الشكيةالإبستمولوجيا:-5ا

الشكيةالحالبطبيعةهىالتعلمحولالبسيطةالنظروجهةاممن

والموقف.نظريةتكونأنمنأحرىوممارسةموقفهىالتى5،أءا،"س!!ا3،ول

أنلاحظذلكومع.مستحيلةأنهاإعلانهوالمعرفةنظريةحولالبسيط

ينكر.جزئيةأوومعتدلة،كليةأوجنرية:القوةمندرجتينفىتأتىالشكية

شيء.أىمعرفةإمكانيةابيرونأتباعأالبيرونيونأو،الجذريونالشكاكون

البيئةخارجالجنريةالطريقةبهذهشكاكأىيوجدأنفيهالمشكوكومن

المعرفةمنيسيراقدرايقتضىالحياةقيدعلىالبقاءأنذلك،الأكاديمية

هناكالعكسوعلىبالمرء.المحيطةالبيئةاستكشاف.إلىبالإضافةالذاتية

يعجزونالنين،الدينىالتعصبأصحابمل!الدوجماطيقيين،منكبيرعدد

أنهمدرجةإلىالأثرياءالسوقفىوالمتشددون؟بالقوةإلاالناسهدايةعن

يحظىالذىوالشيءوقضيضه.بقضهالحرالسوقتحمليستطيعون

والمشتغلينوالعلماء،،الإنسانيةالعلومأصحابمنالجادينأنعامباعلزاف

قدرايفلزضونبينماالذينالأفرادأعنى،معتدلونشكاكونهمبالتكنولوجيا

أولعندلاختبارهااستعدادعلىتراهموالقواعد،،والفروض،المعطياتمن

كفايتها.عدمفىشك
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ولويضع،أنمنبدفلا،تنقيحأواستكشافأىيبدأأنالمرءشاءإذا

للعالمالمسلقلالوجود:التاليةالثلاثةالافتراضاتفقط،مؤقتةبصورة

والقواعدولتريجية،جزئيةبصورةالأقلعلىمعرفتهوإمكانية؟الخارجى

شيءأىفىلللقكيرمطلوبةللمنطقالأساسيةوالقواعد.للمنطقالأساسية

التخطيطقبلمعرفتهوقابليةالواقعىبالعالمالشمليممنبدولامقنعا.لقكيرا

والدينهويملكولالرحلتهخططقدكولومبسيكنلمله.استكشافلأى

مبحرايكلشفهاسوفأرضاأنعلىمعينةأنواعمندلائلرعايتهعلىقاموا

اكئشافمحاولةفىوالبلايينالسنواتالفيزيائيونينفقولم.الغربنحو

يكنلمماالجاذبيةوموجاتالسوداءالثقوبمل!معينةمراوغةكائنات

أينشتين.عنداللثاقلنظريةمدهشاأثراسجلتنظريةبهأوحتقدوجودها

فرضأىأنيتصورولم،فلسفيةالسابقةالثلاثةالفروضكلأنلاحظ

الأنطولوجيةالمسلمةهوللواقعالمستقلالوجودوفرضدليلا.يتطلبمنها

أهـالإبستمولوجى.شريكههومعرفتهقابليةوافتراض،للواقعيةالأساسية

ا!نالقائلةالنظروجهةأو،للعقلانيةأساسفإنه،المنطقإلىالحاجةافتراض

الاعترافشريطةفيهومرغوباممكنايكونالعقلانىالمتأنىالتفكير

الاستد!ر.وقواعدبالمقدمات

وإمكانية،ذاكأوالشيءهذاوجودفىيشكأنللمرءيجوزوبالتأكيد

أومعينةقاعدةفىاللقةأو،معيننوعمنموضوعاتمعرفةعلىالحصول

فقطومحدوداموضعيايكونأنيمكنالشكهذاولكن.المنطقفىمبرهنة

إذابهاالشمليميجرىالمعرفةمنخلفيةمقابلتحديدهمنبدلاشككللأن

الشكفىمسوغاالمرءيكونالنحوهذاوعلىفقط.الحجةأجلمنذلككان
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جوانبمعتتعارضفروضاتتضمنالوترنظريةلأن"الأوتار"وجودفى

ثلاثةلهالعادىالمكانإنالقول،المئالسبيلعلىالتأييد،جيدةالمعرفةمن

علىالكلاطسيكىالمنطقتفضيلفىمسوغاالمرءويكون.عشرةوليسأبعاد

الأدلةويجعلالرياضياتيفقرالحدسىبالمنطقالالتزانملأنالحدسىالمنطق

مرهقة.الرياضية

علىالمنطقيقوموالإبسلقولوجيا؟بالأنطولوجياالمنطقيرتبطكيف

جيدا،خادماالمنطقيكونولكى.المقنعةالحجةعلمهودامماخدمتهما،

عنالنظربصرفبهاللقسكمنبدولا:شىءبأىلهمايدينألايجب

المنطقيقومأنيجب،الخصوصوجهوعلىبها.ومعرفتناالأشياءطبيعة

يفعللموإذا.واللاواقعىاللامادىيخدمملالماوالواقعىالمادىخدمةعلى

حولخلافاتأىتهدئةعلىقادرامحايداحكمايكونفلنذلك،المنطق

سلطةلهتكونلنالتحديد،وجهوعلىبه.المتعلقةوالنظرياتالعالمطبيعة

لأنهاعنهاالدفاعيتعذرمعينةدعوىأنإثباتطريقعنالخلافلحسم

الأولى.المقدماتإحدىئناقضنتيجةإلىتؤدىلأنهاأوذاليا،متناقضة

أنطولوجياملتزمغير،التركيبوبحكم،الحالبطبيعةالمنطقولكن

خططعنأوالعالمعنشيءأىمسبد!يفترضلابأنهذلكوإبستمولوجيا:

المثال،سبيلعلىا!+هم.صوبىيايسمىأنهفىالسببهووهذا.استكشافه

،ققضيةلأىبالنسبةصحيحةتظلق"لاأواقالحاصلتحصيلصيغة

أنجرى،وبعبارة.القديمةالكيمياءفىأوالكيمياءفى،كاذبةأوصادقةسواء

س!!ولول!(التحديدوجهعلىشيئايضيفولاشىءإلىالمنطقيشيرلاربما

يرتبطأو،بالعالميتعلقالمنطقاعنالقائلةالمضادةالدعوىأما)!7491
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دليلهبلاتمسكاكانوا!ن،الفلاسفةمنمجموعةبهاتمسكفقد،بالخبرة

ولاالمقنعةالعالمرؤىكلأساسالصورىالمنطقيشكل،القولوخلاصة

اللاعقلانيون.إلايرفضه

أنيمكنبداهة؟بالعلموالإبستمولوجياالأنطولوجياترتبطكيفوأخيرا،

.الاشتراكأو،الخضوعأوالاستقل!،:ثلاثعلاقاتمنعالفةبأىترتبط

أشهرأنترىوهكذاالعلماء.إلىينصتونلاالفلاسفةأقالعادةجرت

جاليليومعاصرالكريمونبنى،سيزارالأرسطىالمادى،عصرهفىفيلسوف

هيومواعتقد.العالمتلسكوبخائلمنالنظررفضبالوا،جامعةفىوزميله

فىالرغبةبسببيفهمهاأنيستطعلموالتى،نيوتنميكانيكافندأنه

طريقعنألضهاقدأنهذاتهللسببيفهمهالمالذىكانطوزعم.الرياضيات

العلمبكلالطبيعيةفلسفتهيستبدلأنهيجلوحاول.كريهةقوةإضافة

.عصرهفىللغايةالبارزينالفيزياءعلماءبعضمنإنجلزوسخر.الحديث

أينشئين.عندالزمانمفهومانتقدفقد،نوبلجائزةعلىالحائز،برجسونأما

وعلم،الكموميكانيكا،النسبيةستالينعهدخلرالسوفيتالفلاسفةواتهم

تقبلواحينعلى،وبورجوازيةمثاليةبوصفهاكئيرةأخرىوأشياء،الوراثة

حسن.بقبولهيجللغومنكئيرا

أنمنبدلاالفلسفةبأنتوحىالعلميةالفلسفةعنالحقيقيةوالفكرة

أوالعلمتصحيحعلىقالرينالفلاسفةتجدقلماولكندائما،للعلمتمتلو

قصيرةقائمةوإليك.السبيلسواءعنينحرفونالذينالعلماءبالأحرى

أثبتأنهمنئقةعلىكانباستيرلويسأنرغم.النوعهذامنبحالات

هذافىشكأوبارينألكسندرالحيويةالكيمياءعالمفإن،الذاتىالتولداستحالة
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جمرموادمنالحيةالكائناتتركيبوتبنى،خالصةفلسفيةلأسبابالاكتشاف

الحاضر.الوقتفىسريعاكاملالقدمايحققالذىالمشروعوهوحية،

فلسفيالظعيماكانالكملنظريةكوبنهاجنلقسيرأنالفلاسفةمنقليلوألتت

لأىمجالاتفسحلموالتى،للنظريةالرياضيةالصوريةالنزعةشموغهلا

لهجوممعاالئابتةوالحالةالإبداعيةالكونيةالنظرياتوتعرضت.ملاحظين

لامنلاشيءالالائللوكريتيوسعندالأنطولوجىالمبدأعنالخروجبسبب

وافترضتشيء،لامنالكونأصلالأولىالنظرياتافتزضت:شىء

المعياريةالاقتصاليةالنظرياتوتعرضت.للمادةالللقائىالإبداعالثانية

المسمىالحرالسوقتقديموبسببالتجريبيةالاخلتاراتضعفبسببلهجوم

تقريباكاملةوبوصفها،نظاميةغيررأسماليةبوصفهاأيضاوعرفتهكذا،

التفسيرتبنواعندماللنقدالإحصاءعلماءوتعرضاجتنابها.إلىسبيلولا

الاحتمالاتقيمتكونلهوفقاوالذى،الاحتماللنظريةالذاتىأوالبايزى

يجبالعلمأنالقولوخلاصةالاعتقاد.قوةمندرجاتأعنى،تصديقات

الأنطولوجيةالمبادئيضاهىكانإذامالمراجعةنقديافحصافحصه

بهذااللزحيبويجب.ذاتهالعلمفىمسجلمميزبأثرالمنهجيةوالقواعد

بناء.نقدلأنهالنقدمنالنوع

الألطولوجبا-الإبسنمولوجباعفة-6ا

الأنطولوجيا.عنمنطقيامستقلةالإبسلضولوجياأنالأولىالنظرةمنيبدو

الخارقالمذهبأوالطبيعىالمذهببهايتمسكالواقعيةأنفىالسببهووهذا

كانالمئل،سبيلعلى.اللاواقعيةأوالواقعيةإلىالماليةضمويتم،للطبيعة
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وعلى؟الماديةورفضالواقعيةبوبركارلوأيدمعا،وذالياطبيعياكانط

مدهبفىهيومشاركقدماليا،نفسهسمىالذى،لويسديفيدأننجدالعكس

كلتكورلهاوفقاوالتى،المتعددةالعوالمميتافيريقافىوعملالظواهر

المفكرينمنكثبروطابقمشماوية.بصورةواقعيةللتخيلالقابلةالأكوان

المادية،أوالطبيعىبالمذهبالوضعية،هيزنبرجإلىهيجلمن،المشهورين

منها.نشأتالتىالكانطيةمل!تماماذاتيةبالفعلالوضعيةأنحينعلى

الواحدةلقسكماغالباالحقيقةفىوالإبستمولوجياالأنطولوجياولكن

وهو،القديمالذرئالمذهبتضمن،المثالسبيلعلى.بقوةالأخرىمنهما

ماحدوثفى)المظاهر(الظواهر!فسرالشعار،الماديةمنالمبكرةالصورة

تفنميرإلىو!انطوهيومباركلىمن،الذاتيةوولدتبالحسيدركلا

النظروجهةوهو.الأنطولوجىالظواهرمدهب،الكملميكانيكاكوبنهاجن

إن،الواقعيةللمعرفةبالنسبةالحسىالإدراكعلئنعولأننابسبب،القائلة

المادةتكولىسوفلذلكولتعا)كانط(.الظواهرمجموعهوذاته"العالم

)ماخ،الإحساساتمنمجموعةحتىأو)مل(الحسىللادراكإمكانيةمجرد

الظواهرلمدهبالمنهجىوالشريك(.ورسلوايتهدوأحياناوكارناب،

النفس،علمحالةوفى.بالظواهرللتعلقالوضعيةالوصفةهوالأنطولوجى

".الأعصابفىتبحثولا:العلنىبالسلوك"تمسكالوصيةهذهتقرأ

لأنهاالحدود،أبعدإلىالجذريةالذاللةالحالبطبيعةباركلىفلسفةوتمل!

توجدولا.إدراكهفىيكمنالشيءوجودقلأوإدراكالوجودأنتفترض

الذيرالكملنظريةالدارسينكتاباتفىإلاالحاضرالوقتفىباركلىفلسفة

الكممادةبأنالشمليمتتضمنالنظريةهذهأن،دليلكلعكسعلى،يزعمون
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أنضمنيةبصورةزفتحينعلىالمجربأوللملاحظحصيلةهى

وبعبارة.معمليةلعملياتطفلاليس،كميةكائناتمنمركبأنهمعالأخير،

هذاالكملنظريةكوبن!جنلقسيرأوالمعيارىالتفسيريتضمن،أخرى

طويقعنبدورهاتلؤلدوالتى،الموضوعشمبق"الذاتالضمنىالتناقض

العملياتولاالكميةالنظريةالحساباتلاأنهالطالعيمنومن"الموضوع

ميكانيكاأنفىالسببهووهذا.باركلىفلسفةعلىتعتمدالملائمةالمعملية

س!!ولول!(.679(الأالملاحظمنمتحررشكلفىصياغتهايمكنالكم

الشعبيةمنبشيءالذاتلةمنمختلفةصورةحظيتالحاضرالوقتوفى

وهذه.النزيهالبحثفىالشكإلىيميلونالذينللعلمالدارس!ينبينوالرواج

أعضاءوأشهر.الجماعيةالذاليةمننوعوهى،النسبيةالبنيويةهىالصورة

والدعوىكولينزوهارئبلور،وديفيدلاتور،برونوهمالمدرسةهده

بنيةهوالنجمإلىالجزيءمنشىءكلأنهىرسةالمد!هدهفىالأساسية

الموضوعاتيبدعونوإنما،فحسبأفكارهميبدعونلاوالعلماء:اجتماعية

الإفليبمبيناختالكاتتوجدفلنهذا،صحولوأيضا.يدرسونهاالتى

،والعرفوالقانون،الإنسانصنعمنالذىوالشيءوالطبيعة،والخريطة

جرا.وهلم،والمحلىوالعالمى

على.التناقضحفرةإلىمباشرةتؤدئالنسبيةالبنيويةأنذلكعلىزد

.البنيويونيزعمكماائطبيةالجماعةإفياعهوالمرضأنهبالمئال،سببل

تكونأنيمكنلاالمصريةالمومياواتفىالهوجودةالسلآثار1()إماإذن

المصريون)ب(أو1882عامحتىلتحددلمكوخبكتريادامتماهكذا

يعترضمنوكلح!+ول!(.9991فىتجدهذلكعن)المريدمحدثونالقدماء

للواقع.استكشافاإلالحستهذهلأنالعلمله،المحاولةلهددالواقعيةعلى
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كلفىنشاطاواكثرالأقلمالأرجحعلىهى،الموضوعيةأو،والواقعية

علىالأولالجادالاعزاضجاليليومحاولةوكانتالأبستمولوجية.النظريات

كوبرنيكوسنموذجأنعلىيبرهنأنعليهالمدعىحاولوبالفعل.الواقعية

وأجبرتهصحيحا.تمثيلاالنظامملوالكواكبلنظامالشمسبمركزيةالقائل

بمدهبمنهكرهعلىوبعترفاعتقادهعنيتخلىأنعلىالتفتيشمحكمة

أسلوبوإنه،الواقعيمل!المتنافسينالنمولجينمنواحدلاإنهالقائل،الكنيسة

منوغيرهفرانكفيليبانحازقرونثلاثةوبعدلتاللى.بشكللتكافألغة

التكافؤعنالثفاعفىاللقليشمحكمةإلىضمنيةبصورة2لمنطقيينالوضعيين

حركةا!نإذديناميكبا:ليسولكنهندسىالتكافؤالحقيقة)وفىالمنكور

،الأرضحدأوالشمسحدإحداثياتفىإمابالتأكيدوضعهايمكنالكواكب

(.العكسوليسجدا،الأضخمالجسمحوليدورسوفالأصغرالجسمولكن

فيهابدأتالتىاللحظةمندفاعىموقففىكائتالواقعيةأنالقولوخلاصة

الحديث.العلمأعنى،للغايةالمهمةثمرتهاإنتاج

علمىبشكلبائدةهىالتىالوضعيةأنالتهكمإلىيدعوالذىوالشىء

سبيلعلىعقمهاارغمالعلماءبينبقوةتجرىتزاللا،الفلسفيةالجماعةفى

سوف+بأننامرةذاتولدعحالاأ(.8191)793ميرمنالفيزيائىتمسك،المثال

أحد"ينظرلاعندماإثباتهيمكننحوعلىيوجدلاالقمرأنالآننعرف

أسلافناأحدرفععندماإلاالوجودإلىيأتلمالقمرأنالمفترضومن

المتعلقةتأثيراتهتظهرولمقمرا!؟3كنراعدبصوتوقالبصرهالبعداء

الوجود،يسبقسوفالإدراكأنالقولوخلاصة.نيوتنحتىوالجزربالمد

فلكتضعأنشئتواعنالأنطولوجيا.علىسابقةالإبستمولوجياتكونثمومن
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بوصفهاإليهاالنظريمكن(الوضعية)أوالتجريبيةا!نففلأخرىبعبارة

.الإنسانبمركزيةيقولطبيعيامذهبا

منبدفلاجوهريا،ارلتاطاوالإبستمولوجياالأنطولوجياارتباطورغم

العلم،فهمهىالأنطولوجيامهمةمخلالفة:بمهاميقومانلأنهمابينهما،التمييز

مل!،المزيفونالماليونخلطذلكومع.الفهمفهمهىالإبستمولوجياومهمة

وهى،بالمادية،إبستمولوجىموقفوهى،الواقعيةمحط(،اولول)8091لينين

لأه"(400!ثاسيلرروودروىوسمى،الأنطولوجيةالنظرياتمنعائلة

أول!!!حولس!،31،113ا!حأ3ولالانبثاقية"اقعية*بالوالخاصةفلسفته3؟!ا)س!3)0791

العلمية.الواقعيةإلىبالإضافةردىغيرطبيعيامذهباقدملأنه

وإنماوالإبستمولوجيا.الأنطولوجيادمجمنأولوسيلررلينينيكنولم

أثراوأبعدهافداحةبينهماالخلطصورأكثر"*!(.0178)6)3كانطقدم

وجودهاتحديدشرطلأنظواهر،عنىالخارجيةالأشياءاكلأنقررعندما

وبعبارة.سأعرفلأننىذاليةتكونسوفسأنهذاومعنى!داخلىهو

أوالإبستمولوجياأوالميتافيزيقابينالخلطإماالظواهرمذهبيسللزم،أخرى

الجددوالوضعيونالوضعيونوأدان.الثانيةصلحفىالأولىرفض

والتى،كانطعندالظاهريةالميتافيزيقاعمدجمرعنلتنوالأنهمالميتافيزيقا

أ!ةس!(حا5جاليليوتمييزعنتخلىومنالظواهر"مجموعهوالعلم+لهاوفقا

منوالحركةالشكلمل!الموضوعيةأوالأوليةالكيفياتبينالواضح)1623

.أخرىجهةمنوالطعماللونمدوالذاليةأوالثانويةوالكيفياتجهة،

واقعية،دونمنوالمادية،ماليةدونمنالواقعيةأنعندىوالرأى

ماليةدونمنالواقعيةفأما.والهجومللنقدلتعرضانثمومنمعا،ضعيفتان
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دونمنالماديةوأما،الأجساممنمتحررةعقولحولاللقكيرعلىفتشجع

المادبةوالواقعيةبهااشملمالتىللأمخاخبالنسبةفائدةلهافليسواقعية

!(س!!+ول.والواقعيةالماديةصمركبوهى،القويةوحدهاهىالا،أا!ء53أ+3

الواقعىبالعالمإلاتعنزفلاالماديةالواقعيةأنفىالسببهووهذا2.مو)!6

بأنهاذلك،حولهالتخيلمنبدلابهمعرفلتامنشملقيدولأنها،المادىأو

علمية.تكونأنتحاول

وجهعلىمرشدةإليهاالإشارةأسلفناالتىولويسبوبروحالات

ارتكب،للماديةرفضهبسببولكنواقعيا،نفسهبوبرسمى.الخصوص

أنرعموبالفعلاالانحرافاتهذهعلىشجعأوالواقعحةعنعدلدةانحرافات

العالممتلبالضبطواقعىعالمهو3"،"العالمسماهالذىالأفكارعالم

وبالتالى3!"هه!(.)6791العقليةالحوادث"و"عالمأ"،"العالمأو،الفيزيائى

عنوكتبعس!ه"هع(،ول!34!س!أح3)7791والجسمالعقلثنائيةعندافع

منالعقلفصلوعندماص!"ه!(.3)6791"العارفةالذاتدونمن!امعرفة

الخارقةالطرقثمومنالباراسيكولوجيا،بإمكانيةيسلمأنعليهكان،الجسم

!(س!"ه!ول!4.ح!ع"ا(اول!ههوللاسدتصاراواح،لأ؟،كامحالتخاطرمدوللمعرفة

لامنالخلقتخيلنقدبسبب3ءه"ه!()6191بوبروعنفنى5س!)حح3)7791

التابتة.-الحالةكسمولوجيافىالملضمنشيء

الوجودفىنقدئغيراعقادا47"(أ4ألثامحط3)8691لويسديفيدواعتقد

كلعندتحرفالتىالعوالمحتئمفهوميا،الممكنةالعوالملكلالواقعى

طاقةلاالتىالمادةنوعيكونأنعسىماولكن.المعروفةالفيزيائيةالقوانين

إلىح!بأىنصلأنيمكنوكيف؟الطاقةبقاءعنلتحرفالتىأولها،
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لعالمنا،موازيةتكونبحبثافلزضتإذامتخيلةعوالمحولشيءبأىمعرفة

فمن!واقعةأوشىءمننقلزبولكىعالمنا؟عنمعزولةثمومن

ولكن.سلاسئكشافأرسلمسبارمنأوسمنإشاراتنللقىأنالضرورى

أنفعجبتعجبوا!نلعالمنا.موازباسالمزعومالعالمكانإذامستحيلهذا

المتعددةالعوالمتفسيرمعالمتعاطفينلزعجلاهذهالاخلتارقابليةعدمترلى

ي!لا+(.س!مما!3أحأوأ)57ايفيرتهيواكترحهالذئالكملنظرية

اللاماديةالميتافيزيقابينبالتنافرخاصةالكمفيرياءعلماءوينبهر

فرانكيقرروهكذالعلمى.المنهجيسللزمهاالتىالواقعيةوالإبستمولوجيا

الكواركاتأن،نوبلجائزةالحانز!!مع(،أ*حا2؟ح.8"2)34-33ويلتشيك

أنعامة/بصفةويقر!"،متجسدة"أفكارهىول)!30،أاتالجلونزو4طكةول3

نلكفىشأنهانظريا،بهااللتبؤيمكنلأنهفقطالأجزاء"،هىالمادية"الكائنات

هذهأنذاتهالكتابفىفلكبعدويلتشيكويقرر.ولكواركاتالبوريلزولتشأن

*هذه"والآنالكبيرالبوريترونالإلكلزونمصادمبالفعلينتجهاالجسيمات

توجدكانتالمكونةدراتهاولكن؟مجسدةفكرةمصنوعآخرشيءأئملر

المعادنمنيأتىمعظمهاأنحدإلىالذرئ،الفرضاختراعقبلطويلةلفترة

وبصوزة.النظرياتأصحابأمخاخمنوليس،المناجممناستخرجتالتى

وبصفة.صورةلزسمأنقبلالناسوولد،الخرائطقبلالأقاليموجثتممالكة،

هذاإلىنعودوسوف.العكسوليس،الماديةالكائناتمنالأجزاءتكون،عامة

4-2.الجزءفىالموضوع

الحصولأنهوالأنطولوجياعلىتعتمدالإبستمولوجياأنفىوالسبب

وإنماوأدواتهالعارفعلىفقطيعتمدلاسموضوعحولمامعرفةعلى
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بسهولة،إليهالوصوليمكنسكانإذاوبالتالىس.طبيعةعلىأيضايعتمد

خاصةمحاولةبأيةيقوملاوربما،معرفتهيزعمأنشخصأىيستطيع

لاالتىالأشياءمعرفةفإنالعكسوعلىالمظاهر.غيرشيءفىللتعمق

أنالقولوخلاصةكبير.حدإلىبارعةوآلةمحاولةتتطلببالحستدرك

سالشيءيكون:الموضعثلاثىمحمولهو"للمعرفةقابلاالشيء*يكون

فىعميقتغييرأىفإنثمومن8.عبالأدواتصللذاتللمعرفةقابلا

التالى.المثالوإليكالإبستمولوجيا،فىتغييرايتطلبربماالأنطولوجيا

لم1835،عامفىقدمتالتىالكهرومغناطيسى،المجالنظريةاق

أيضا.منهجيتهاغيرتوإنماالكلاسيكيةالفيزياءأنطولوجيافقطتغير

كونتماما:مخلالفينكونينحولالمعطياتاكلشافمشكلةتأمل،وبالفعل

بالمجالاتالممتلئفارادىوكونحدا!5حاء33جسيماتمنالمكوننيوتن

كللةكلوسرعةوضعقياسعلىقادرايكونأنفىالمجربويأملاس!اع.43

بكونيتعلقفيماذاتهبالأملالنفسيعللأنيستطيعلاولكنه؟متاحةارئكاز

لتظلبوهذه(،متصلةكمياتأو)سلاسلملضلاتالمجالاتلأنفاراداى.

قابلالئجريبىحلمأنالقولوخلاصةيعد.لامماليستالمعطياتمنفئات

فاراداى.كونفىوهمىولكنهنيولنكونفىالمبدأحيثمنللتحقق

قوة!"ولهولالديمونالابلاسديموناءن.متوازيةالتنبؤومشكلة

،الإنسانوفوقالآلهةدونمنزلةفىاليونانيةالأساطيروضعتهاروحية

فىالكونفىجسيمكلوسرعةوضعقياسعلىالقادرا،سقراطجنىومنه

مقبلةلحظةأىفىالكونحالةحسابعلىقادرايكونسوف،معينةلحظة

ماضبة(.)أو
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القياسأدواتلأن،البارعالديمونيهزمسوففاراداىعندالكونولكن

أوالممتدالجسممل!،المتصلفىالمميزةالعفاصركللقيسأنشمتطيعلا

كناإذاأنه،لنالؤكدكوشىمبرهنةأنصحيح.الكهرومغناطيسىالمجال

نستطيعفإننا،معينثابتعندوسرعتهاوشكلهاالموجةصدرحجمنعرف

هذهفىالمقدمولكن.ذلكبعدوقتأىفىنفسهاالأحجامقيمنحسبأن

مماليستالمعطياتمنفئةلتقديمطريقةتوجدلاإذ:كافبالشرطيةالعبارة

متناهية.عينةعلىنحصلأنهونفعلهأنيمكنماوقصارىيعد:لا

إنالفلاطسفةمنقلةذلكلاحظلوحتى-لابلاسحلملقسدالنتيجةوهذه

لا؟أفضللقعلأنالكمبيوترأجهزةشمتطيعهل.أحدهملاحظهاقدكان

نسلظيعولكننابالمتصلات.الإمساكشمتطيعولا،رقميةفهى.الحالبطبيعة

المستمرةمخللفةعناصرمنالمؤلفةالأشياءتقريبطريقعنونساعدها

التفاضليةبالمعادلاتالمتناهىالاختلافمعادلاتواستبدال،شبكيةبأنظمة

يلظلبالملضلات،غالباالتنظيريتضمنحينوعلى،بالمنحنياتوالدرجات

الرقمى.الطابعإضفاءدائماالحساب

بحيثوالأنطولوجياالإبستمولوجيابينالملاعمةيجب،القولوخلاصة

تسيرأنيجب،الخصوصوجهوعلى.الأخرىمعإحداهمالتسجم

تمييزأردناإذاالماديةالأنطولوجيامعجنبإلىجنباالواقعيةالإبستمولوجيا

استبداليجبولا.بالاختراعالاكئشافخلطيجبولا،الفعليةمنالإمكانية

الفينومينولوجيا(علىهوسرلأطلقهالذىالاسم)وهو)5!حل!!هالأنامبحث

الواقع.باستكشاف
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ألعمليةالفلسفةا-7

والسياسة.،والحق،والفعل،القيمعنآراءللعالمرؤيةكلتتضمن

وعلمانية،دينية:لتادلىبشكلمتنافرةعديدةعمليةفلسفاتوهناك

ولاوإنسانية،وعقلانيةوحدسيةومسلقلة،وخاضعة،ونقديةودوجماطيقية

علىعمليةفلسفةكلتقويمأقترحبينها؟مننختاركيفجرا.زهلم،إنسانية

تكورأنيجبأولا،:التاليةللأسبابوفلكمعا.وعلميةفلسفيةاعلتاراتضوء

أعنىالفلسفى،النسقفىالأخرىالمكوناتكلمعمتماسكةالعملبةالفلسفة

ثانيا،أ-أ(.لشكل)لتكروالأنطولوجياوالإبستمولوجيا،،الد!ةوعلم،المنطق

للملاصةبالنسبةالعمليةالفلسفةتقترحهاالتىالمعاييرمراجعةيجب

وعلمالنفسعلموخاصةالإنسا!علوممعتعاوناتتطلبوالتى،والفاعلية

ا-2الشكلانظر.الاجتماع

النظريةالفلسفة

العملبةالفلسفة

الإنسانعلوم

العمليةالفلسفةإلىمدخلان\.-2الشكل

تتضمنوليا!(ص!29891.3)9!وعنهاأدافعالتىالمحددةالعمليةوالفلسفة

فىمتأصلةبوصفهاالقيملتضورأنهابمغى،ماديةهىالتىالقيمةنظرية

المادلى.العالممنأسمىاعلتارهامنبدلاوالاجتماعيةالبيولوجيةالحاجات

المثاليونسماهمامنهأخجللانحوعلىأرتكبترانىالنحوهذاعلى
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تحذيرهفىهيومأشاركأنشريطةدا،كا!أ)34حأ،5ا!آلاءكااالوصفيةالمغالطة

لغطدونمنواقعيةقضايامناسلتباطهايمكنلاالقيمةأحكامأنمن

لا"الاجتماعىاللفاوتمناكللالسياسىالأمر،المثالسبيلعلىإضافى.

يلزمولككاجتماعىلقاوت"هناكالاقلضاديةالاجتماعيةالقضيةعنيلزم

والمجتمعبالفرديضرالكبيرالاجتماعى"التفاوتالواقعيةالعباراتربطعن

"ضرورةبلارالضرعن"امتنعالأخلاقىوالمعيارمعا"،

كلإخضاعلتظلبلأنهاأيضا(موضوعية)أوواقعيةالعمليةوفلسفتى

ذلكتضعأنشئتوإن.الواقعلمراجعةوالسياسيةالأخلافيةالمعايير

ماعلميةهىالتىالعلميةالواقعيةتتنىإنهافقلبعيدحدإلىدقيقةبصورة

وعلمالإنسانىالأحياءعلمضوءعلىيدوياتوضعبمعاييرتوصىدامت

متماسكةتكونأنآملوأخيرا،.الاجتماعيةالعلومإلىبالإضافةالنفس

لأىملائمةتكونأنآملكما،العادىالمنطقمعمنسجمةوبالتالىأيضا،

الفلسفةهذهفإن،وبالتالىمعا.والصدقالمعنىحالةعلىيحافظدلالةعلم

هاتانولزفعأولهأ،أول(ولا،+3والحدسيةا!أأه+ح،+3الانفعاليةلقابلالعملية

النقدىغيروالاحترام،للجماعةوالولاء،البطنمشاعرشأنمنالنزعتان

تحدثه.ربماالذلىالضررعنالنظربصرفالقبليةوالأعراف،للسلطة

هذاأنأعلترأننئهوللأخلاقالعلمىاللتاوكعندفاعىوراءوالسبب

وهى،اجتماعيةمشكلاتوجميعهاأخالكيةبمعضلاتمهتمالمعرفىالفرع

عندماتنشأالأخالفيةالمشكلاتأنأقترحوبالفعل.الاجتماعىللعلممجال

السببهووهذا.القوةفىيشماوونلاأشخاصأيدئفىالقليلةالمواردتكون

فيهتظهرالذىهوالحدودأبعدإلىوالقاسىللغايةالمنقسمالمجتمعأنفى
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الصراعاتهذهلحلطريقةأفضلأنأيضاوأقترح.الأخلاقيةالمشكلات

معروفهوماضوءعلىوالمساومةالمناقشةهووسلميةملائمةبطريقة

الأقوىالجانبأنبحيث،البحثموضوعالاجتماعيةالأنظمةبخصوص

،المثالسبيلعلى،عليهيعرضبأن،الأضعفالجانبيعوضربما

المرغوبة.الموضوعاتمنمجموعةفىالمشاركة

بالإضافةالأخالثيةالنسبيةيقابلللأخلاقالعلمىاللداولأنالواضحومن

لاالقائلالمئوف،الرأىعكسوعلىاللوجماطيقية(.)أوالأخالقيةالمطلقيةإلى

فىأوالبطنمشاعرفى!طمتأصلةلأنهاوالمعاييرالقيمكلنجيزأنمنبد

الملاصةتشجعسوفالعلممنئتطلقالتىالأخالقيةالفلسفةأننجد،العرف

التتاوليدعموسوف.الاجتماعىوالتقدمالفردىالصالحلذعملأنهاوالتباللية،

هوالأخالفىالسلوكلأنوالأنطولوجيا،الأخلاقبينالوثيقةالالضالاثنفسه

أنطولوجيايدظلبمنهماسلوكأىوش!ويغ،الاجتماعىالسلوكمنصورة

فلسفاتالمخللفةالاجتماجمةالأنطولوجيةالنظرياتلقترحوبالفعكاجلقاعية.

المنفعةمذهبأساستشكلولأ4أ7أ4أ*دا3ولالفرديةمخللفة:أخالثية

النظاميةوهس!4؟اه،ولأ!ه3+ألواجباتعةنزعملذاه؟أ+أكهالكليةو؟أ،لاا+لطأأ!ة،+ثا

أما.صحيحوالعكسالواجباتالحقوقشمللزملهاو!أخلاقأىأساشهى

!ه)د+(،!ةول،د!)ك!2بئتامهيلارىطلبكماأنطولوجيادونمنالأخلاق

للنسك.أخلاقفهى

بالنسبةصحيحوهذالتهريبا.الحصروجهعلىعمليةالفلسفاتوبعض

.الخصوصوجهعلى7أأكاأأ3،ولالحيوىوالمذهبأ،!،ول!!ع"3+أللبراجمالية

وازدهروديوى(،،وجيمس،)بيرسأمريكافىالبراجماليةوازدهرت
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معاالمدرستانوتنطلقوريمل(.ودلتاى،)نيلشه،ألمانيافىالحيوىالمذهب

اهتمعمقا،الأكلزوهو،بيرسأنرغم،الإنسانمركزيةثمومنالفعلمن

فقط،العلمىالتوجهفىالستةهؤلاءيشتركولمبالأنطولوجيا؟جادااهتماما

المنفعة،ذاتهوالصدقأنيرونإذأيضا:اللاواقعيةفىاشلزكواوإنما

أخرىمسانلعلىويخللفون.الأخرىالقيمكلعلىالأسبقيةتأخذوالحياة

اكمانيةالحيويةالفلسفةكانتحينعلىالتخديد،وجهوعلىبعيدا.اختلافا

)وعلىوديمقراطيةعلميةالأمريكيةالبراجماتيةكانت،ولاديمقراطيةلاعلمية

(.لاعلميونوبتنامورورتىجودمانمل!الجددإالبراجماتيون،العكس

علىأيضا:مخلالفةبنهايةأمرهماانتهىالفلسفيتانالمدرستانوهاتان

منوعةمجموعةفىحياالحبوىالمذهببقىتقريبا،البراجماليةانتهتحين

المثيرالشيءولكن.والوجوديةالبنيويةوخاصةالحدانة،مابعدطوائفمن

.للحياةمرشداوليسوإبستمولوجياميتافيزيقامذهباالبنيويةتكونأنللتهكم

الخاصةهيدجرجملدامتما،فلسفةالوجوديةاقالقولأستطيعلاوأكاد

الحرية"هوالحقيقةو"جوهر3الزمانية-،هو!!نضجو"الزمان"العالمعوالم3مل!

الوجوديةأنإلىنيتشهذهبوكنلكفهمها،إلى4سبيلولاغامضةجملهى

أم،جنونهوهلالنفسيونالأطباءيكتبثمفحتىقائماالأمرويظلعدهية.

.صزائفا.شىءأم،بلاهة

تكونالتىوالفلسفة،زائفةالمعنىمنالخاليةالفلسفةأنالقولخلاصة

.الفروضأسوأعلىوهدامةالفروضأفضبلا(جمليعقيمةتكونفحسبعملية

أومفهومةتكونأنمنبدفلا،مفيدةتكونأنالعمليةللفلسفةأريدوإذا

بعلوملتغذئكما،الأخرىالفلسفةلهفروعلتغذىأنمنبدولا،معقولة

الناجحةالأفعالخلافعلى،الناجحةالإنسانيةالأفعالأنذلكوسر.الإنسان
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متاحةمعرفةأفضلضوءعلىلهاألتخطيطايجرى،الأخرىالحيواناتعند

.وبالناسبالعالم

السياسمالةالعحةأ-8

الأشخاص!،هـ!نغيرهميشكقمئلما،المجتم!يشكلهمالفلاسدذإن

علىفغط!عكماطمانصبإذا!افهاتأليرهموسيكونبدوهـ!؟-فيهويؤثرون

سيكونالحالةهذهوفىثحهما،عملايمميكونصكمذكموثنصغيزة!مشكلات

!مكبيرةأسئلةلتسصىالتىالأسئلةبعضرعال!واإذاصحى،غيرأوصحيا

أصجتمعاتاوأىالخير؟وما؟البشريةالطبيعةوما؟العقلو!ا؟ألحياةماقيل

3حأمأ،+س!أحانعلميةالور!:أربعل!حولنقاطبإيجازتأملجيدا؟يكون

6احولع!عالفرلسيةاللتويرفلسفة،عشرالسابعالقرلىفىأ،ولاه!ء"5ول

المضاد-عح،ولولهحيرالتنووفلسفةلمجشر،الثامنالقرنفىلى)ولع1،اح+أ+ح؟طع

فى4،5،اأ!أ!ةأ+أ!أولالشمولبقيو،عشرالتانسعالقرتفىعا،4أ،ولء+،اع،؟2

العشري!.القرلى

جدائلها.أحدالعلغةوكانت،التحديثعمليةصتجزءاالعلميةالتؤرةكانت

الخارفة،القدراتأوالأشاحأوللتههةمجالالق!م!حلايلعالمالعلمانيةوالرؤبة

أألدعرىلقبلوإنمابالألغاز،تعلزفولا.طبيعيةميتافيزيقاشدتلزمبأنهافلك

وجهعلىمكونلأت4دقالقةبصورةللمعرفةقابلالعالمانالقائلةالواقعية

فيمامواقفثلاثةالفلاسفةأمامكانالوقتفلكوفى.دنيويةأشياءمنالحصر

علىوسط.حلعرالبحثأوقبولها،أورفضها،:العلميةالدؤرةبهذهيتعلق

كوبرنيقوس،أحياهالذفالشمسىللنظامالشمسمركزيةنمودجالمث!،سبيل

.وديكارتجالبا!!أمثالوقبله،والبروشمتانتالكاتؤليكالثينرجلرفضه
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الغلومنصورلتنتكوناأنعنبعيدا،والواقعيةالماديةأنالقولوزنجدة

لبابلبفىكانتكما،العلميةالثورةلبابلبفىتقعانكانتاالفلسفى،

التنويرفلسفةكانتالعكدر،)وعلى.الفرنسيةالتنويرفلسفةأىلها،الوارث

الطليجةالرسالة-الفلسفيةالناحيةمنالمشلزكالحسعلىقائمةالإسكلالندية

إلىوبالإضافةوكانط،باركلىعندوالذاتيةاللاماديةأماالفتجنشلتنية(.

التنوجرفلسفةإلىلتتمئفكانتوشلنجوفشتههيجلعندالمثاليةالتخيلات

يعترفلاعلمىموقففىالاستمرارالصعبمنكانولكنالمضاد،

عتمر.التاسعالقردتفىوالأحياءوالكيمياءالفيزياءفىرائعةبإنجازات

بأنالطبيعىللعلمالسثاح:ضمنيةبصورةالوسطالموقفاتخاذجرىولذلك

والعلوما!هنسانيةالعلومفىالعلمىالتيارصدولكن،طريقهيسلك

لدراسةبالنسبةوممتازدقيقالعلمىالمنهجأنالزعميعنئوهذا.الاجتماعية

ولهأ،أوللمولأالحدسإمامختلفا-لالتاويلظلبانالئقافةوالعقلولكنالطبيعة

41،س!.ا!ح،ولأولهأبالتأو!ليعرفما!اء،3!س!7،ولح()الفهمالتأو!لأو()برجسون

.(وسوروكين،وفيبر،وريكرت،ى)دلتا

المسائلتجاهلهوةالآنحتىلمتأخرونالمثليونبهأوصىماوأفضل

والفقر،،العسكرىوالشملط،الاستعماريةمتل،الكبرىالمعاصرةالاجتماجمة

والنسوية،والعمالية،الديمقراطيةالحركاتاتخنتهاالتىاللقا!يةوالخطوات

علمية:بصورةالتفلسفمحاولاتكلعنالنظروصرفوشولز(.)فيبر

منهجاأيضالتظلبالفلسفةبأنوالزعم،الألمانالرومانسيينسحريةإلىالعودة

الأشياءماهياتوفهميوجد،لاالواقعىالعالمأنادعاءفىيكمنبهاخاصتا

هوتماماالبسيطوالحل)هوسرل(.للخبراءإلايتاحلاخاصحلسباستعم!

مهمةمشكلاتأنمؤداهاالتىالنظروجهةوهئبالسرالقائلنزعةتبنى
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وهذاحلها.لىسبيللامشكلاتهى،والجسمالعمرمشكلةوأبرزها،معينة

اهح(ولأسالملا5أولول)ي!2ماكجنكولنحليثاأحياهالقليمالظلامىالرأى

تشومسكى.نعوممنباستحسانوحظى،قجنشتينمعالمتعاطف

رعموا،أو،الظلاميةالفلسفاتإلىبالاالاجتماجمينالعلماءمعظميلقولم

علمىشكلفىبالفعلالعمليواصلونبينمامنهجيتهاقولهبر،رعمكما

الئتاول!3أ،ولءأح3ولالعلميةلنزعةقامتالنحوهذاوعلىء!+ول!.)!7"2

"الاقتصادوعلمالاجتمأع،وعلمالأنثروبولوجيا،فىمهمةبغارات-العلمى

الجثليةالماليةبينراوجواالنينالباحئينبعضوحتى.والتأريخ،الضخم

الآثارعلموبخاصمةالاجتماعىللعلممهمةإسهاماتوضعواالتاريخيةوالجبرية

.لآ!ولهاح!!ة!،9791ي!630،+*!لأالمث!سبيلعلى)انظرولتاريخالقليمة

الثوراتجميعهآجمواالسوهتالفلاسفةأنصحيح:7991(.س!!!ذ+63"2

والكيمياء،الكموميكانيكا،النسبيةوخاصة،الطبيعىالعلمفىالعظيمةالمعاصرة

غيرالتجريبىرالنفسوكلاللظورى،الأحياءوعلم،الوراثةوعلم،النظرية

تتجحلمالرجعيةمخاولاث!ولكن+دةالة!تا(.8191مللا)انظربافلوفمثرسة

الاجتماجمة:واللراساتالنفسوعلمالأحياءعلمفىإلا

عنعلمياالاجتماعىالعلمجعلمحاولةأنالسخريةإلىيدعوومما

الأحياءعلمدعموبالفعلممالالة.سياسيةنتائجأنتجت"تطبيعه"طريق

القائلالقديمالرأى،الشعبىالتطورىالنفسعلخووريثهالإنسانىالاجلقاعى

أنانية،وبهائمالأساس"فىعثوانيونوأننا:وثابتةمنتظمةالبشريةالطبيعةان

سمىكما"!القطيعفإنالغزبة،مالكقصرفىمناقلةولدتحينعلىوأنه

الرقيق.منيكونواأنعليهمقدرالجماهيرنيتشه
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أنهووالسبب.السياسةمنلهماإعفاءلاوالعلمالفلسفةأنالقولوزبدة

لرؤيةطريقةهىسباسبةايديولوجياوكلايديولوجيا،لهاسباسبةحركةكل

العلمبرعىحديثمجتمعكلدامومامعه.والتعاملوتقويمهالمجتمع

العلمسياساتلتضمنجادةسياسيةاببيولوجياكلفإنالإنسانيةوالعلوم

الفروعهذهتؤيدفسوف،تقدميةالسياساتهذهكانتوإذا.الإنسانيةوالعلوم

منفإنهسمحا،السياسىالحامىكانمهما،ولكنحريتها.وتحترمالئقافةمن

اجتهد:واضحالعملىوالدرسباستعمالها.يغوىوربما،المخالبأصحاب

الفلسفةعالد4عن)المزيدمعها.تنملاولكنسياسيةقوةمناصرةفى

.!(عس!هكة3"2كامولء!ول9"2فىتجدهبالسياسة

ملاحظكخئامية

بطبيعةالمتعلقةالمشكلاتمل!،المهمةالعلميةالفلسفيةالمشكلاتا!ن

واسع.فلسفىإطارفىإلاكافيةب!ورةمناقشتهايمكنلا،والعقلالمادة

النحو:هذاعلىالحالىالكتابفىالمستخلمةالفلسفةللخيصويجوز

الإنسانىالمذهب

الدبنامبكبةالدفة

العلم الواقعيةهالنسقية

المادية
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الثانىالفصل

لإقلمجاواه!جسالأاالكلايمميكيةاةفىلماا

أزهانفىمخلالفةبصورالمادةتصوريجرىأدفالغريبطمنليس

.المادةمفهوملتحديتيليهالذىوالفصلالفصلهذاخصصتولقدمخلالفة.

باسمالكلاسيكيةالفيزياءنطاقداخليأتىمادىشيءأىنسمىوسوف

علىألمبدأحيثمن،للوصفقابلشيءأىونسمىكااء،33+هكلاسون

الغبار،وذرات4.وله،ول!ولالكوانتونباسمالكمنظريةطريقعن،الأقل

الفولؤنات،أنحينعلى033*اح،ول3كلاسوناتوالمجراتالحيةوالكائنات

4.وله،*ول3انتوناتكوالعلياوالموصلاتواثكترونات

الأنساقكلمنمخد3!ة،ءأسصتحت،أساسىباهتمامالمادةوحظيت

وعلىوجودها.تكرالتىالأنالمطقمنوحتى)الميتافيزيقية(،الأنطولوجية

العينيةالكائناتإلالذرسلا)التجريبية!الواقعيةالعلومكلللجدلقابلنحو

.المجتمعاتإلىالحيةالكائناتإلئالصخورإلىالفوتوناتمن)المادية(،

.للمادةالحديثةالمفاهيملتجاهلالمعاصرينالفلاسفةمعظماحتاللك2ومع

سولريادةتحت،الميتافيزيقيينمنكثيراأنمنهجانبفىهذافىوالسبب

بدلامفهوميابسيطةممكنةعوالمحولالتأملفضلوا،لويسوديفيدكريبكئ

إلىجدا،فقنند)لمجكانية)وتصورهم.المرتبغيرالمادىالعالمدراسةمن

لاال!لىوالشيء(.والفيزيائيةالمفهوميةالإمكانيةبلنحتىيميزلاأنهدرجة
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العلم،تساعدلم،الجافةالتوأمالأرضتخيلمل!،تخيلاتهمأنالدهشةيثير

عنالانتباهصرففىإلاينجحواولم.السياسةأوالتكنولوجياعنكوذع

بحذرلقادوالقد،معبرةوبصبورةمعا.والعمليةالمفهومية،الجادةالمشكلات

وكانتما.حدإلىللشفقةالمثيرالاجتماعىلعالمناممكنةبدائلحولالتأمل

صالة.ألعابمجردفلسفاتهم

عامآلافخمسةمدارعلىالمادةتصوراتمنكئيرفىاللقكيروجرى

حدسىهولماالمضادةالتصوراتأننجد،الخصوصوجهعلى.مضت

علىانفرادىنحوعلىاعترضتالكموموضوعالقوةمج!عنماحدإلى

منيوجديزاللاذلكومع.للمادةنيوتنلضوراتوحتىأرسطوتصورات

تكونلهاوفقاالتى،أرسطوالأ؟5أ،ا!هول،+3هيولومورفيةيؤيدمنالفلاسفة

أو(الخامأوالمادى)الشيءالمادةمنمركباتالفيزيائيةالموضوعات

لتطبعمنفعلةوخامةلاتحايزيةتكونوالمادة(،الخاصيةأوالشكل)الصورة

؟ء،عأ!ح(سوبيسباتريكيرىوهكذا.الخارجمن83+هآ"الصور!عليها

صانعمنتجاتفلكومث!*بنيةمنحتمادة"الجسمأن3محم"ول7491.3)94

الالكترونات،فهىالمضادةالأملالةأما.مختلفةبطرقيشكلهاالتىالخزف

ولاذاتها،فىأشك!لهاليسالتى،والنيوترونات،والفوئونات،والبروتوناث

أعنى،معينةخصائصفىفقطتشتركوإنما،مشتركةمادةفىتشترك

الماديةالكائناتمعالتفاعلعلىوالقدرةوالدورانالتحركوكميةالطاقة

لوجهةالمشتركالحسبمقولاتالمبنيةالأنطولوجياأنهذاومغزى.الأخرى

عقيمة.ثمومنلضامامهجورةتكونأنمحلؤماكانعامألفىمنذقديمةنظر
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الآليةالتمكيدية:والمبادئالتصورات2-ا

التىالمادةأوالخامالمادةعنتصوراكانللمادةالمبكراللضورأنيبدو

،الفؤوسإلىبالنسبةالحجرمنهالضنعأنيمكنأوالأشياءمنهالضنع

ووسعجرا.وهلم،السيوفإلىبالنسبةوالبرونزالقدور،إلىبلنسبةوالطين

مركزيةعلىالقائمللمادةالتصووهذامعا،والهنودالإغريقالقثماء،النريون

السماويةالأجسامإلىالهواءإلىالماءمن،الماليةالأشياءكلليشملالإنسان

فراتمنمؤلفالمادةمنجزءكلأنيرونوكانوا.الحيةوالكائنات

الحسىللإدراكقابلةوغيرمستقلوجودولهاوصلبةبسيطةجسيمات

الماليةابتكرواوإنما!طالنرىالمذهبيبتكرواولم.الفراغفىولتحرك

يكونيوجدماكلأنترىوالتى،المبكرةالعلمانيةالعالمرؤيةوهىأيضا،

قافيهومالقسيروهىألامصاحبةمنهجيةأيضاالنريونوابتكرماليا.

الحسى.الإدراكيقبللاماطريقعن)الظاهرى(الحسىللإثراك

ووضع،شديدةمعارضةمعاولماليةلنرىلمذهبفلاطونوعارض

وذتيةمستد!بوجودتتمتعالتىهىوحدهاالأفكارأنلزىمثاليةأنطولوجيا

ومنفعلة.لزولىوسريعةباضةللأفكارظلرإلا!ماآخرشيءوكلالحركة

وأنمعرقها،يمكنالتىوحدهاهىالأفكاربأنتمسكفلاطونأنفلكعلىزد

الحديثة،بالمثليةالبشيركان!نحو!ذاوعلىممكنا.ليسالماليةبالأشياءالعلم

متفقرياضياثعلىبر!-المحدثين!مثليينمعظمخلافعلى-أنهباسلتلاء

!دره.فىممكناكانمابقربوضوحوكتبمقعة،بصورةعليها

منهمابدلاووضعمعا،والمثاليةالماديةليرفضأرسطووجاء

السخريةإلىيدعوالذىوالشيءبينهما.التسويةمننوعوهىهيولومورفية،
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دا"()ص!5491،33العظيمرسكبرترانديأتىقرناوعشرينبثلاثةذلكبعدأنه

"الواحديةاسمتحتالهيولومورفيةمقصودغيرنحوعلىويحيى)384

بنيةيكونالمادةمناجزءاالمذهبلهذاولتعاا!عأولس!+.أوله+،+،3"المحايدة

شاركالذئ34ء،)ءأأ،ا*(،)9291وايتهدوقدم"حوادثمنمؤلفةمنطقية

يدركولم.العمليةميتافيزيقاوهىممالالةنظروجهة،كتابتأليففىرسل

كائنحالةفىتغيرابوصفهاحالئةكلتفهمالعلومفىأنهوايتهدولارسل

ما.)مادى(عيئى

ول"(4اهآكارلابرودلفالمنطقىالوضعىأعلن،ذاتهالوقتوفى

النظروجهةلتنىوبالفعلوالمالبة.المثاليةفوقالوقوف)28919!+!ح

ملبهاوتمسك،أقلبوضوحوكانطبوضوحباركلىبهاتمسكالتىالذالية

هوالعينىالشيءا!نالنظرمنالوجهةهذهولقولصريحا.لضسكاوماخ

المجربوالفيزيائىالنفسعالموهوماخيدركولمللاجساسات""إمكانية

الفيزياءفإنهذا،صحإذاأنهكارنابولاوايتهد،ولارسلولاالبارر

العلماءيفحصوسوف،السيكولوجيةالمفاهيمإلالشتخدمالنوالكيمياء

.الأعمالوشركات،الفاكهةونباب،النجومدراسةيزعمونعندماعقولهم

عندالنفسعلموالكيميانيونالفيزيائيونتجاهلذلكغضونوفى

التوصيل،وخاصيةوالطاقةوالدورانالدافعةوالقوة،الكلالةمفاهيماستعمال

وفحصاوتشغيلهاالتجريبيةالأدواتلضميمعندأوذلك،ونحووالتكافؤ

الانغماسمق!دلاالعقلبةوعملياتهموسلوكهمالآخرينأمخاخالنفسعلماء

نلمخدر،والمدملينللصوفيةمافئهماالذاتتأمليكونوربما.الاستطانفى

الواقع.معرفةفىتفندمايحققلاولكن
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ومل،وكانط،باركلى،حدويحدوالمالعلماءأنالحظحسنومن

بحثواصلواذلكمنوبدلا.كارنابأوووايتهد،ورسلوماخ،،وكونت

العلمى.المنهجأعنىالحدود،أبعدإلىالموضوعبةالوسيلةطريقعنالمادة

وهوجنز،،وبويل،وديكارتجاليليو،رفضر،الخصوصوجهوعلى

هىالفيزياءبأنولضسكوا،المادةمفهومعنجادادفاعاودافعواالأرسطية

)وأضحىأيضااالواقعيةالإبستمولوجياواعتنقوا،حركةفىالمادةعلم

ولكنهمانشرهماعلىيجرؤلمعظيمينعملينفىالماديةمنقريباديكارت

ولم،الإنسانعنورسالةالعالمعنرسالة:وفاتهبعدعظيماأثراتركا

(.قرونثلاثةبعدإلاالإنجليزيةإلىيلزجما

الذرية،ولوك،وجاسندى،هوبز،المؤثرينالفلاسفةمنثلاثةوتبنى

اءنالقائل(وديكارتجاليليوأحياه)الذىمبدئهاإلىبالإضافة،والواقعية

الثانوية،والخصائصفقط،موضوعيةأوأوليةخصائصلهاالماديةالأشياء

كانتالح!،وبطبيعة.الذاتعلىتعتمد،والطعموالرائحةاللونمتل

الميكانيكيةللماديةالكلمةبمعنىالأولىالعلميةالرؤيةهىنيوتنميكانيكا

أسلفناالذينمنمفكرأىيجرؤلمذلكومعطلأ!(.أول،أ!س!،869133)انظر

النفس،لاماديةأوالإلهوجودفىالشكعلىهوبز،باستثناء،إليهمالإشارة

والكيمياء.الفيزياءعلىبحذرمقلضرةكانتماديتهمبأنذلك

فهمالجرأةوأصحابالناضجونالمحلئونوالملحثونالماليونأما

حةط!؟ص!اع(.679170،المثلسبيلعلى)انظرولامترىوهولباخ،،هلفيديوس

الماليينمنأنهماعلىتولاندوجوناسبينورابنثكتإلىالنظريجورفلكومع

اثهيساويانداماماالوجود،وحدةأنصارمنيعلئرانأنهمابرغمحتىأيضا
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اللضسكعلىبرستلى،الكيميائىمل!،هارتلىليفيدالنفسعلمواحت!.والطبيعة

لمسيحية.الاعقاداتإلىبالإضافةالعمرفىالماليةبلنظريات

العلمى.البحثعنمنفصلابالدينالحديثللعلمالمؤسسونواحلقظ

دراسةعليهميتعينأنه(الأقلعليقرروا)أوالبيوريتانيونالعلماءواعتقد

وله+س!ول(ميردؤنكلفوكما.الخالقعظمةعنالنقابلكشفكطريقةالخلق

للاهوتدرالشهممنيأتلمهذاأن،للدكتوراةأطروحتهفىأ"2ا)136

المنفعةمذهبمنمركب3وهو:لديهمالقيمنسقمنبالأحرىجاءوإنما

ومتواصل،منهجىوفعلدنيوى،ضمناهتمامومن،بصعوبةالمتنكر

اللاتقليديةومن،الحرةالنقديةالدراسةواجبوحتىحقومن،تامةوتجريبية

نزعةفإنالنحوهذاوعلى+العلمفىذاتهاالقيممعمتجانسهذاوكل

ضيقةكانتإنجللزافىالعقلمنفتحةكانتمابقدر-)البيوريتانيزم(اللزمت

فىمقصودغيربشكلأسهمتأمريكالىصدرتغدماومتعصبةالأفق

مبكروقتفىالحديثةالماليةالعالملرؤيةالمصاحبوالتعزبزالعلمتقدم

فىساتداكانالذىهوالميكانلكيةالمادلهفىالمتأصلالمادةمفهوما!ن

،للقانونوخاضعةبرمتهاماليةوالطبيعة0185و5165بينماالفترة

يوجدلا:واحدةوالمحا؟ة.العالمفىمكانكلعلىشمرىالفيزيمائيةو!انين

طريقعنالماليةالأشياءوتوصف.والسماويةالأرضيةالمادةبينتمييز

الضوء،يعدالفيزيائيةالكتاباطوفى.التحركوثابليةوالكللةوالشكلالامتداد

الماديينالفلاسفةمعظمأنرغم،المادةمنمتميزاالأمر،غالبفىيزالولا

.المادةمننوعادائمااعتبروه
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نقطةاالنقطةكلالةمفهومشمتخدمالكلاسيكيةالميكانيكاأنصحيح

ليسوالتى(،الكتلةذاتالنقطةبالأحرى)أو(إليهامنسوبةكتلةمعنظرية

لجسممبسطنموذجأنهعلىدائمايفهمهذاولكن.الحالبطبيعةامتدادلها

حزمةالهندسىالبصرياتعلمفىالضوءشعاعبحقيعتبرملالماممتد،

إلىالنظرجرىفصاعدا،175.عامومنذ.معينأسلوبذاتضوئية

صلبةجسيماتمنلتشكلأنهاعلى،صلبةليستأنهامع،والغازاتالسوائل

القرنفىالكيميائيونوضعهاالتىالذريةوالنظرية.وجزيئاتذرات-

صلبةكراتبوصفهاالنراتفىالقديمةالنظربوجهةاحتفظتعشرالتاسع

النوويةالفيزياءجاعتولكن.الكراتهذهمنأنظمةأوالصغربالغة

البسيطةالصورةهذهوضيهرتالماضىالقرنمنمبكروقتفىالتجريبية

ثمومنالأمر،غالبفىمجوفةالذراتأنرفرفوردأثبتفقدجذريا:تغييرا

فىبالتفكيريحتفظونفقطالفلاسفةومعظمالعادىالشخص.للاختراققابلة

ومنفعلة.للاختراققابلةوغيرصلبةبوصفهاالمادة

والزمانالمكانأنافترض،الميكانيكيةفيهاسيطرتالتىالفترةوطوال

ومسرحالماليةللأشياءللتغييرقابلغيرثمومنلامالياوعاءيشكلان

مطلقةوالدواموالمسافةالمكانأنافترض،الخصوصوجهوعلى.الأحداث

منالمكانجاليليووجردوتغيراتها.الماديةالأشياءعلىتعتمدلاأنهابمعنى

ماللاستبدالقابلةتكونالأماكنا!نإذ:إليهأرسطونسبهاالتىالمكانمفخرة

الإزاحةتحتثابتةالحركةقوانينتكونوبالتالىمخلالفة،أشياءتشغلهالم

تغيرمجردسكونإلىالحركةتحولفإنوهكذاجاليليو(.عندالنسبية)مبدأ

حقبفيا،تغبرالبستالموحدةالمسلفبمةالحركةوأبضا.الإشارةإطارفى
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ومن.حقيقىتغيرهوبحريةالساقطالجسموتغيرفقط،فسزعةحركةوإنما

نلتجة.ولاسبباتكونأنيمكنلاثابتةمسافةعندالمستقيمةالحركةفإنثم،

كلتكونحيث،سببيةسلسلةليستالنوعهذامنالحركة،أخرىوبعبارة

.أخرىلحادثةالسببهىنتيجة

املتعولكنهللبهه،حسيانعضوانوالزمانالمكانأنفىنيوتنوفكر

البحثمنبمزيدنفسهيقلقولم،روحيةخصائصأىإليهماينالسبأنعن

السؤالبطرحغامرالذىهووحدهليبنتزأنعلىالأمر.هذافى

العلاقيةالنظروجهةأيضاوأحيا؟!والزمانالمكاناماا:الصعبالأنطولوجى

بينعالفاتبذاتهما،الوجودعنبعيدا،والزمانالمكانإنالقائلةالنعتية()أو

شأنهاوفامشيةواضحةغيركانتليبنتزميتافيزيقاولكن.والحواثالأشياء

المكاناعنالقائلةكانطدعوىممالالة،وبصورة.لديهالفيزياءشأنذلكفى

الئقافةصاحب،هاينريتشجوهان)وحاولالعلماءتجاهلهاذاتيانوالزمان

(.ينجحلمولكنه،النقطةهذهفىخطأعلىبأنهإقناعه،المدهشةالموسوعية

فى،أخرىمرةوأحيتها،العلاقيةالنظروجهةإحياءماخأعادذلكوبعد

النسبية.فىنظريتانالفيزياء،

الملامحبعضتملكالمادةأنالميكانيكيةالنزعةأصحابوافلزض

واضحةتصبحلمالمسبقةالافتراضاتهذهولكن،حدسيةوكلها،الإضافية

والملمحأ.259عامحوالىوضعتالتىالكمنظريةفيهاشكتعندماإلا

لبعضالممكنالاستثناءمع،الفيزيائيةالكمياتكلأنهوهكذاالعام

تتضمننظريةأىفإنوبالتالى.متناهية،ككلالكونفىالخصائص

كاذبة.تكونأنمنبدلالاملتاهيات
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الكونحجم:شيئينمنهانستثنىربماالفيزيائيةاللامتناهياتعلىواللعنة

الكونكانإذامانعرفلانحنالسطورهذهكتابةحتى،وبالفعل.وعمره

.الزمانبدايةعلىمفروضةحجةتوجدولامتنا؟.غيرأوالحيزفىمتناهيا

ليستولكن،المكانىاللالتاهىسؤالفىشماعدأنالفلسفةشمتطيعولا

تتطلبسوفطبيعيةأنطولوجياأىبأنذلكالزمانى:الأصللسؤالحيادية

دائما.موجودالكونأن

01بينماحدثقدأنهعادةيفترضالذىالكبير،الانفجارعنماذا

علىممكنةإجاباتظشالحاضرالوقتفىيوجدخلت؟سنةبليون2هو

:السؤالهذاعنالأقل

الاجابةوهذه.العدممنللاشياءاثهخلقوكانالكبير،الانفجارحدثأ-

هوماشمتدعىلأنهاالفيزيائى،الكونعلملدىبوضوحمقبولةغير

شيء.لامنشيءلالوكريتيوسمبدأعلىوتخرجللطبيعةخارق

لبسيطالنموذجفىالحادثللتفردلقسيرأبسطوحدههوالكبيرالانفجار2-

البالونهوالكونأنالنموذجهذاويفترض.الكونيةالنماذجكلمن

لاالتىالمحليةالأزمنةإلىبخالإضافةكونيازماناهناكوأنالأكبر،

ليفى-حاولوكما.الممكنةالمرجعإطاراتبكلوالمرتبطةتحصى

بهذاالتسليمحتىأنهعلىيبرهنأنط(7-لأولها؟محط4)0991ليبلوند

الكونذراععندهكانالذىالزمانلقسيرعلينايفرضلاالنموذج

لهذابالنسبةمعرفاليسالنموذجلأنوهذا.للكونأصلابوصفهصفرا

الثابت+=8آلحجم"الضغطللغازالنموذجيةالصيغةأنملالما،الزمان

قيمة-لانهائىالمناظرالضغطعندهوالذئ،الفارغللحجممعرفةليست
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إلىليبلوندليفى-قادالمتزنالاتجاههذاوتبنىفيزيائيا.مستحيلة

أبدا.يحدثلمالكبيرالانفجارأناستنتاج

النطاقوالعالمىالمفاجئالتوسعكانولكنهالكبير،الانفجارحدث3-

أبذانكتشفولنشيئا.عنهانعرفلاحالةفىمبكراوجدالذىللكون

السجلات.دمرالانفجارلأن،العظيمالانفجارقبلالكونحولشيءأى

للمادةالمفاجئالانبثاقفىيكمنالحدثأنمفادهاواحدةإمكانيةوهناك

الفراغعنبعيداذلك(ونحو،والفوتونات)الإلكترونات،العالية

فعلية.بجسيماتممللئمكانأوالوجود،علىالسابقاثكترولينامى

المفرطوالتخيل،الفلكيةالمعطياتندرةالاعتباربعينأخذناإذاولكن

واقعيةكونيةنماذجتوضعحتىالحكمنعلقبأنأقترح،الكونلعلماء

بعبد.حدإلى

ول!ولأه+(،3491تولمانتحذيرإلىننتبهأنيجبأمر،منيكنومهما

للاحتفاظبعيدحدإلىحذرعلىنكونأن3يجب:الضخمةرسالتهفى)488

والمخاوفالآم!تحرفهاولااللاهوتبمطالبمتأثرةغيربأحكامنا

الصفر،لحجمالفريدةالحالةمنتوسعاتبدأالتىالنماذجواكتشاف.البشرية

فىمتتاهزمانفىخلقالفعلىالكونأنعلىيدليليخللطألايجب

الماضى"

الكهربائيةالشحنةمأخذطاقاتهىالإضافيةالمشهورةواللامتناهيات

إلىسبيللانقائصوهذه.الكهرومغناطيسيةالموجةمستوىوطاقات

الكهربائيةالدينامبكاوتتضمن.الكلاسيكيةالكهربائيةالديناميكافىاجدكابها

الأشياء"(علىالسويةالصفةإضفاء"إعادة)إجراءاتمناسبةحيلاالكمية
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معظمقبلهاحينوعلى.شاماتبوصفهاالصغيرةالنتوءاتهذهمل!تخقى

بدائليعتبرونهاالسطور،هذهكاتبذلكفىبما،منهمقلةنجد،الفيزيائيين

أفضل.نظرياتفىغائبةتكونأنمنبدلامؤقتة

حدإلىالمشتركةالجوانبإلىالإنصاتمهمةإلىنغذدغانلك،ومع

الاسلغرارية:هىمفترضنحوعلىالعامةالأخرىالسمة.الطبيعةفىبعيد

:للأ،الاولأ،ولهحول(!ول!3ولهولأح!آأا(!زشميرلا)الطبيعةقفزاتتحدثلاالطبيعة

!زاتتوجدأنيمكنفلا:متقطعةوليستلتريجية،التغييراتكلا!4.5ول5

.مستمرةبطريقةللقصأوالجسمطاقةتزيد،الخصوصوجهوعلى.كمية

متد!ة،الأساسيةالفيزيائيةالأحجامئملوالتىالدوالكل:الرياضى)النظير

(.الحالاتأسوأفىالقطعةبطريقةومستمرة،الحالاتأفضلفىمستمرة

التغيرمل!،عديدةانقطاعبحالاتالكلاسيكيةالفيزياءش!لم،ذلكومع

بدايةوتأثيراثصلب؟سطحفىالتأثيرعندصلبجسمسرعةفىالمفاجئ

الشكل،تحولات؟المرنالجسمذبذبةطرقمنتعدلافئةوظهورتعد،لا

الحليلبة،المغناطيسية-المتوازيةوالمغناطيسيةغاز،-السائلمل!

الكهربائى.التحليلفىفاراداىاكتشفهاالتىالكهربائيةالشحنةوتكمية

ولأ:417أ4لا،ا*ولالفرديةهىللأشياءالمزعومةالعامةالأخرىوالخاصية

وإذا.الشكلفىفريداتجعلهأوتميزهالتىالخصائصبعضلهشيءكل

ولكنواحدا.شبئافسيكونان،الدقةوجهعلىنفسهاالخصائصشيئانامللك

ثمومن،متكافئاناختلافهما،رغم،شيئينأنالأمرنهايةفىتبينلوماذا

منهماشيءكليحلقظسوفالكلاسيكيةالفيزياءفى؟للاستبدالقابلان

3-2(.الجزء)انظر.الكمفيزياءفىهكذاالحاليكونولابلقرده،
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كانتواق،المادةإلىتقليديةبصورةتنسبالتىالإضافيةوالسمة

القوىكلدامت!ما3.أ؟*مكامحللأ،11الأنفصالقابليةهىفقط،ضمنيةبصورة

أجزاؤهتتفاعل،مركبشيءينفجرعندما،المسافةمعتضعفالكلاسيكية

أنإلىلتتهىحتىالاخر،منالواحديتقلصمابقدرفأقلأقلقوياتفاعلا

الأنظمة،تتفككعندماأنهافتراضهىوالخلاصةعمليا.منفصلةتكون

مجالالكمفيزياءحددتأخرىومرة.لتاللىبشكلمستقلةمكوناتهاتصبح

اللشابك(.عن3-3الجزء)انظرالمبدأ.هذا

فىتوجدأنهاهوالمادةإلىينسببحيثيستخدمالذىالثالثوالملمح

،ومحايدةعامةمراحلأوأوعيةبوصفهمافيهماالتفكيرويتم،وزمانمكان

النظريجرىأخرىوبعبارة.الأحداثلكلمتحيزةغيرشواهدوبوصفهما

متحيزةغيرمستقلةمتصالبةشبكةيشكلانأنهماعلىوالمكانالزمانإلى

.المادةلنقلبات

الأشياءمنتصاماالخاليةالمناطقأو،الفراغاتأنبهالمسلمومن

ووضع.ماديةأشياءليستثمومن،فيزيائيةخصائصلهاليست،المادية

المندفعةالذراتمنمجموعةالكون:الطريقةبهذهالمسألةالقدماءالذريون

.الفراغمعمنسجماالفارغالمكانسيكونوبالتالىالخلاء.فىبسرعة

تدميراللكمالكهربائيةالديناميكاوكانت.فعالغيرثمومنلامادىكلاهما

الأولى.الفراغآلةجريكهفونأوتووضعأنبعدقرونلئلاثةالفرضلهذا

عندافعتبأنهاذلك:والفلسفةالفيزياءفىقوياتأثيراالمثيرةتجربتهوأثرت

علىرد.وديكارتأرسطولدىالامتلاءتأملاتكذبت،ذاتهوللسبب،الذرية

دامتما،الدينأضعفتالنريةعندافعتعندماجريكهتجربةأنذلك
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ناحيةمنمترادفة3اثحادو"مذهب3المادية3وو"الإبيقورية""الذرية"

نتقدم.دعناذلكومع.الاستعمال

إضافيةسمةبوصفهاالذاتىالقصورأوكام33أ7ال!أالسلبيةاستخدمت

منلتشأأنيفلزضالمادىالشيءفىالتغييراتكلأنهذاومعنى.للمادة

تراجعإلىإماالافتراضهذاوأدىبآخر.يتحركيتحركشيءكل:خارجه

ىأالأولىالنتيجةلقنعولمالالمادى.الأولبالمحركالشمليمأونهائىلا

واحد.بإلهالمؤمنينأرسطو،حل،الثانيةالنتيجةترضىأنويمكن،شخص

السلبية،بمسلمةيعترفواأنيمكنفلامبدئهمعلىالمسلقيمونالماديونأما

وتشكيلالللقائى،الذاتىوالتنظيمبالائبثاق،يتعلقماالعلممنتعلموالأنهم

والأزهار،والبلورات،الرقيقةاللالجيةالكتلإلىفقطانظر.النموذج

جميل:كتابفىأ)أطع(9اكاها)أ!م!2بالفيليبتعبيرحدوعلىوالطيور،

الصنع.ذاتىوالصوربالرسوممزداننسيجالطبيعة

الأيديولوجيينومعظماالاقتصادفىالنمساويةالمدرسة)تحذير:

+لليدأرادوالأنهمالللقائيةفىالمعتقدينكبارمنهمالجددالمحافظين

لاالذينأولئكحسابعلىحتى،السوقتنظمأن،الدولةوليس"،الخفية

الأنظمةكلبأنيعترفونولاحرا.مشروعايقلمواأنيستطيعون

شخصكلويسلم.وآليةالتنظيمذاليةإلاليستثمومن.مبنيةالاصطناعية

عامفىبدأتا-الحديثةالعصورشلاتهماالاقتصادفىأزمتينأسوأبأن

(.السوقفىالتحكمحالاتارتخاءمنئشأتا-8002و9291

الإلهعداماشيءلاإنهالقائلالمبدأهىالسلبيةلمعتقدالطبيعيةوالنتيجة

الطبيعيونويرفضول!ء.!53أولذاتهعلةهووحدهالأعلىالإله:ذاتهيعلل
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ألايجب)تحذير:ذاتها.أحدثتالطبيعةأنعلىيصرونعندماالدعوىهذه

ثقيمالتىهىالأشياء،وليست،الحوادثلأنحرفيا،فهماالعبارةهذهنفهم

أنهىالبحثموضوعالدعوىمنالصحيحةوالصورة.السببيةالعالفة

ذاتيا(.مكتفيةأوبذاتها،مستقلةالطبيعة

المسلمةهىسلبيةالمادةا!نالقائلالمبدأعلىالمترلتةالثانيةوالنتيجة

الوسطي(العصورفىأتباعهالأمرأولفىبالفعلصاغها)والئىالأرسطية

عنىأ،داكاح!!3ص!ح33،حأ،دةحح،!33ولأحس!"ح3المعلولتوقف،العلةتو!تمتى

عندماالقضيةهذهضمنيةبصورةنيوتنوأنكر.العللعلىتتوقفالمعلولات

فىالاسلضرارمنالسلوكيينيمنعلمهذاولكن.الذاتىالقصورمبدأوضع

،المناظرةالمثيراتتتوقفعندماتخمدالاستجاباتكلأنوقررواالأمر،

والآلاماللاحقةالصورمل!المشهورةالمضادةالأملالةعنالطرفوغضوا

علىوصممواجرا.وهلمأسيابها،بعدطويلةلفترةبهانحسالتى

الذى،المخدراسةرفضوالأنهمالللقائيةالعقليةالأحداثعنالطرفغض

خارجيةمثيرافيتحدئهالاعملياتفىتقريباطاقتهميزانيةكلينفق

9-3(.الجزء)انظر

الثباتهىالمادةإلىصورياتنسبالتىللسلبيةالأخرىوالنتبجة

خارجيةلقوىإماكنتيجةبالتأكيدالماليةالأشيأءتتغيرأنيجوزلأ(أ)أه،(3:

فقدأنهذاومعنىمنهما.أىجمابفىتتغيرلاولكنها،داخليةضغوطأو

الدلقائىالنشاطوالاشعاعىالإشعاعىاللداقصأووالاضمحصالكدلة

فإن،نفسهوللسبب.اللالقائىالذاتىوالتنظيمالكللةنربحوبالتالىمستبعد،

بمثيرالمرتبطةغبرالعقليةوالعملباتالللقائيةالعصبيةالخليةانطلاقات

السلوكى،المذهبأوالتامالاستجابةالمثبر-ومذهب.مستحيلةتكون
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باستثناءفعالغيريكونأنمنبدلاالمنعزلالمخأنافتراضإلىنجالإضافة

بذاتهيتحركشىءلاالقائنةالمشائيةللقاعدةأصالةهى-المألوفةالوظائف

9-3(.الجزءفىاللؤليدذاتيةالمخفاعليةعن)المزيد

س!0ا"!+س!3،أ5ولآهالمادةبقاءمبدأهوشمولاأكثرأنهضيهرالمرلتطوالمبدأ

وهذهشيء.لامنشيءلا:لوكريتيوسالأمرأولفىقررهالذىح،،كا!+3

الكللةبقاءبوصفهافوازييهلاكميةبطريقةأولاصاغهاالمسلمة

!كللة!الجملةهذه)وفى،الكيميائيةالتحولاتكلفىولهءمم!س!3ولهأ،4آهكاه+33

المسلمةعاوتقرننصفوبعد(.الذاتىالقصورمنبدلاالمادةكميةتعنى

فىولهحأ!+ء3ولهامهحولحلا!3الطاقةبقاءبوصفهاالظهورالبحثموضوع

9-3الجزءفىسنرىوكما.الحراريةللديناميكاالأولالمبدأأو،مغلقنظام

كلفىلتقىالطاقةأنيفترضحينعلى،معينةتغييراتفىالكتلةلتقىلا

والطاقةالكللةولكنوصؤسطه(.الطاقةتوزيعهويبقىما)وبالفعل.التغييرات

بقى.قدلوكريلتوسعندالبقاءمبدأفإنوبالتالى.شيئينوليستاخاصتتانمعا

لا83بلقوةعملياتعنحثيثهناكالكميةالكهربائيةالديناميكافىأنه)صحيح

فلكفىشأنهاتخيليةالعملياتهذهبأنالجثليجورولكن.الطاقةفيهاتبقى

"بالقوة"-هوالصحيحفالاسمولنلك،الماضىلىالحركاتشأن

الكلاسيكيةللصورةإضفيةمحح2-2

خصائصهاكلقيمأنهوالماديةللأشياءظاهرياالواضحالآخرالملمح

الكلماتكل:معاصرةميتافيزيقيةوبلغة.حادةغيرتكونأنمنبدلاحادة

الوضعقيمكلالمث!،سبيلعلى.التعريفجيدةالمجازيةوالعبارات

المتغيراتكل:فقلرياضيةبطريقةالكلامشئت)وا!ن.دقيقةوالسرعة
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وضعفإنوبالتالى.حقيقيةقيمذاتدوالطريقعنتمثيلهايمكنالفيزيائية

)ك،ستكونط،مرجعىلإطاروبالنسبةت،وقتفىك،المنتظمةالكلالة

مجازية:حدودوفى(.الحقيقيةالأعدادمنثلاثى!،لع،،ص*=ط(،ت

فيزياءوكذبت.ضبابيةتكونربمابهفقطومعرفلتاكفافيةخطوطلهالعالم

أنمنبدلاحادةغيرالديناميكيةالخصائصكلأنوأثبتت:المسلمةهذهالكم

3-2(.)الجزءحادةتكون

حأ+!3حس!حولس!4التقدممبدأ:والنتائجبالأسبابيتعلقانبمبدأينتدمليموهناك

)أوالأسبابأناللقدممبدأيقررحءوللما!(.*9591)انظرس!4ول34األأأوالسببية

الحاضريحددالصاضىأنأومخرجاتها(،)أونتائجهاعلىلتقدم(المدخلات

أوتلقائيةتوجدولاما:اخرتغيريحدثهاحادثةكلأنالسببيةمبدأويقرر

تكمنأنهايفتزضولكنصدف،وفرةهناكأنالمحققوالشيء.ذاتىتحديد

الرواقى.كريسيبوسافترضكماالمستقلةالسببيةالمساراتتقاطعفى

العشوائيةأوالمصادفةفىدائماالتفكيريتمالكلاسيكيةالفيزياءوفى

المستوىالأدنىالمستوىوعند.أدنىمسلؤىعندسببيةمنتنتجبوصفها

توجدلاةباختصار.سببىبشكليعملشيءكلأنيفترضالذرى

العالملرؤيةالمبدأهذاالكمفيزياءودمرتالرد،تقبللاأوأساسيةمصالفة

عندأنهصحيحالدقيقالمقابلالرأىأنالآننعرفإنناإذ:الميكانيكية

السببية،إلىبالإضافةالردتقبللاالتىالعشوائيةتظهر،الأدنىالمستوى

إنالقائلةالفكرةأنأيضاندركوسوف.ولوكريتيوسأبيقورظنملالما

توجدالمصادفةاعذإذتماما:خاطئةفكرةهىجهلإلاهىا!نالمصالفة

مجموعةخلط،المثالسبيلعلى.العلمكلىوحتىواقعىلكائنبالنسبة
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إلاشيئاليسوهذا،فوضىإلىالنظاميحولاللعبورقمنجديدة

ورقة.كلمسارببقينبتبعأنالعلمكلىالكائناستطاعلوحتى،المصادفة

تافهاميتا!زيقياخيالايكونأنعنوبعيدا.اللقدممبدأيبقئ،العكسوعلى

المبدأيستخدمأط،المثاسبيلعلىالخطأ.منللتخلصالعلومفىيستخدملمحإنه

الصحيحةالحلوللأحدأغيريائبةاالناحيةمنالمعنىمنخاليابوصفهللرفض

وتبعاالملقثمة.الاحتمالاتأعنى،الكهرومغناطيسيةالنظريةلمعادلاترياضيا

وهده،المستقبلمنتأتىكهرومغناطيسيةمبالاتهناك،الاحتمالاتلهذه

ممالالة،وبصورةتجريببا،كاذبةولكنهارياضياصالقةبأنهاعليهايحكم

الباراسيكولوجياآصحابمعظمبهيتمسكالذكأ،الإثراكعلىالسابقالفرض

بأنخيالايتضمنلأنهحالارفضهيمكنابختماذةإ،الظواهرنفساعلم

أنصحيح.الإدراكيةالذاتفىيؤثرأنيمكنبعد،يوجدلمالذى،المستقبل

الموجبا!كلزوناعتبرواالنظريينالفيزيائيينمنوغيرهفينمانريتشارد

ثابتةتظلالصيغبعضلأن،الماضىإلىيدهبسالباإلكترونا)البوريترون(

الفيزياءعلماءولكن.الكهربائىالشحنوعلاماتللزمانالمشتركالعكسغد

لأنالزمانفىالعودةالمستحيلمنأنعرفوالقدأبدا:ينخدعوالمالتجريبيين

.التقدملمبدأأخلصوالقدبعيداليسالماضى

ضدلوكريتيوش،مبدأإلىبالاضافة،التقدمبمبدأالاسلتثحهادوجمكن

ألىتامارفضاالمبدءانيرفضوبالفعل.والأحيائىالكولىالخلقمذهب

يفهمربما،الخصوصوجهوعلىمادى.شيءلأىإلمطلقةالبدايةعنتقرير

بدلاللعالماللاملتاهىالتاريخفىجديدةلمرحلةالبدايةبوصفهالكبيرالانفجار

الجديدةالأحيائيةالأنؤاعأنمعروف:المطلقةبدايتهأنهعلىيفهمأنمن
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الممعنةالحيةوالكائنات؟دارونعندالحياةلشجرةوفقاأسلافهامنتطورت

لا،القولوخلاصةلاحيوية.أسلافمنذاتهاركبتأنهايفترضالقدمفى

المتسق،الطبيعىالمذهبيسللزمالنحوهذاوعلى.مطلقةبداياتتوجد

الربوبيةالبدعةالأقلعلىأوا!حاد،مذهب،الخصوصوجهعلىوالآلية

قوانينهاووهبهاالمادةأبدعحالماالآلىلمصيرهالعالمتركاثها!نالقائلة

3ءه(.حى!ح3!ا166)37التغييرتقبللاالتى

الحركاتكلفىلهوفقاوالذى31،حا،43أولهاالأفلالفعلمبدأهناكإفن

الحدإماعامةبصفةأوالأقلالممكنهوالميكانيكىالنظامفعليكون

خاصيةللشيءالفعليكونالتحليليةالميكانيكا)وفى.الأقصىالحدأوالأدنى

الحركيةالطاقةبينللاختلافالمتممالزمانبوصفهاتعرفلهعالمية

التامبالئاريخيهتمإنه:عديدةلأسباببالملاحظةخليقالمبدأوهذا(.والكامنة

الفيزيائيةالإمكانيةصارماتمييزاويميز؟للحركةمعادلاتهويستلزمللشيء؟

ح!ا302)انظرالفيزياءفروعكلفىويظهر؟المفهوميةالإمكانيةمن

علىللبرهنةموبرلتوسبييراستعملهعشرالثامنالقرنوفى9491(.

استعملالزمانمنقرنينوبعدفولتير؟مرحأغضبوالذى،الخالقاقئصاد

الخالق.ذكاءلاثباتالمبدأهذابلانكماكس

والتىكاطح،30+هص!،ا،العماءنظريةعلىخاطفةنظرةنلتيدعناوأخيرا

النظريةهذهكانتإذاعماوالسؤال.خطيةغيرديناميكابوصفهاجيداتعرف

لااللتبؤ،بقابليةيتعلقفيماوخاصة،مهمةإبستمولوجيةتغييراتأىتتطلب

الخلافيتجاوزالذىالشيءأنعلىبعدافيهيفصللممفتوحاسؤالايزال

عدمحالاتدراسةطريقةعن،موسععلملهاالعماءنظريةأنهو
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أواللالججمتلمل!،الكبيرةوالنتائجالصغيرةالأسبابحالاتأوالاسلقرار،

51(.3تظرر43حولالاالأحطا889)انظرالجبلجانبعلىتنهارالتىالصخر

أناكتشافلهاالعماءلنظريةبالملاحظةالجديرةالنجاححالاتوبعض

الانفجاراتعنلقريروأولعمائيةالثلاثيةالجسمأنظمةمداراتبعض

التأملاتأننجد،العكسوعلى.التافهينللسكانالضجيجوحالاتالدورية

سطحية.لشابهاتمجردالسياسىللتمردالعمائيةالطبيعةفى

منفئةمنأكئريكونواقعيةلعملياتللعماءنظرىنموذجأىأنلاحظ

منبدلاهذهانإذ:الاختلافمتناهيةأوالخطيةغيرالتفاضليةالمعادلات

هذاومعنى(.خصائصبوصفهاالدالة)لرموزواقعىبتفسيرملحقةتكونأن

التغيرمعدلاوالتحرككمياتللضثيلالرموربعضتوضعلمماأنه

الآلية،يتطلبالتفسيرلأنتام،بشكلوصفياالنموذجيكونفسوف)القوى(،

الطاقة.تتطلببدورهاالتى

أولآ،العماء.نظريةحولاللغويةالملاحظاتمنروجهناكوأخيرا

اللظابقعنبالتخلىمعينةلااطراديةحالاتتفسيرفىنجاحهاحالاتتوحى

اسم+عماء"أنواضحايكونأنيجبثانيا،و!الإطراء!7*للقانونالتقليدى

قانونية،تغيراتعنتعبرللعماءالنظريةالمعادلاتكلدامتما،مغلوط

بالتفضيل.الجديرالاسمهىالملتبسة"الخطيةغير*الديناميكافإنثمومن

موضوعى،الكونبأنشملمالميكانيكيةالعالمرؤيةأنالقولخلاصة

هذهولتعارضواحد.وقتفىوقانونى،الكلمةمعنىبكلومادى

وخلفائهم،وكانط،وهيومباركلى،نظروجهةمعشديداتعارضاالكسمولوجيا

والحدسيين،،المنطقيينوالوضعيين،الوضعيينمن،الخصوصوجهوعلى
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)الظاهراليةالذاتحولالمتركزةالنظروجهة-متعددةبعوالموالحالمين

.للقانونالخاضعةوغير،واللامادية(خاصة

ودعنا.الميكانيكيةالعالملرؤيةبالنسبةكفايةالقدرهذافىأنوأرى

فىالمطافنهايةفىفندتقداكيةأننرىوسوفأفولها.إلىننظرالآن

والماديةالموضوعيةبقيتإذ:الكلىالتصورفىوليساللقصيلات

.والقانونالمادةعلىالميكانيكيةالقيودأزيلتوإنحتىللقانونوالخضوع

المجالاث:الآليةأفول2-3

فىوأخدتعشرالتاسعالقررمنلضفحتىالفيرياءفىاكيةسادت

كنتيجةالقر!هذامنالثانىالنصفخل!اثغاءيعنىلانحوعلىالأفوك

والتميير،والمصادفة،والطاقة،القوةمجاكفكرة:جديدةئفكارأربعلظهور

.41(ولكا!93910انظر)العيانىىالمجهر

ألاالصادةمنجذريةبصورةجديدنوععنفكرةفاراداىمايكلوقدم

وجهعلىالكهرومغناظيسىوالمجال،عأم14مهءحعهآالقوةمجالوهو

لكليكونالذئ-الضكانالزمانمنحقلهوالفيزيائىوالمجال.الخصوص

هوالمجالنظريةولب.الطاقةكثافةمتل،أكثرأوفبزيائيةخاصيةفيهنقطة

موضعالفيزيائيةالخصائصتوزيعتصفالتىالمجالمعادلاتمنفئة

الميكانيكامعبالمقارنةالمجالنظرياتبهتمتازماوأخصوتغيرها.البحث

-الزمانعلىمعتمدةإحدالتاتأعنى-الوضعمتغيراتلتضمنلاأنهاهو

.الجسيماتحدودفىلقسيرهايمكنلاوبالتالى

142

http://www.al-maktabeh.com



الكهربائيةواللتاراتالشحناتيصاحبالكهرومغناطيسىوالمجال

عنمسلقتنبشكليستمرأنيمكن-بعدفيمايتضحكما-ولكنبينها،ويربط

المجالاتالكهربائيةالديناميكاوتدرسفيه.يوجدالذىالوسيطوعنمصادره

التىالمجالاتإلىبالإضافةكهربائيا،المشحونةالأجسامتصاحبالتى

عنمنفصلةتصبحوالتىالكهربائيةوالتياراتالمتذبذبةالشحناتتولدها

علىالنحو،هذاوعلىالأمرآخرفىالأجساملقتصهاوربمامصادرها،

معينةكيفيةتغيراتالكهربائيةالديناميكاتدرس،الكلاسيكيةالميكانيكاخلاف

فحسب.كميةتغيراتإلىبالإضافة

التى،الكهرومغناطيسيةالنظرياتأننجدأمبير،نظريةخلافوعلى

وألقها1831عامفىفاراداىمايكللهامخططاوضعوالتىمحلها،حلت

ذلك؟مسافةفىالفعلفكرةرفضت1865،عامفىماكسويلكلاركجيمس

بمج!،ممللئايكونكهربائياالمشحونةالأجسامبينالمكانبأنسلمتبأنها

النظريةأنذلكعلىرد.مجالاتتتوسطهاالأجسامهدهبينالأفعاذكلوأن

موجاتوجوداقترحتالمجالاتهذهعنماكسويلعند،الرياضية

وفاةمنسنواتعشربعدوقاسهاهرتزهينريجقدمهاكهرومغناطيسية

إناللاسلكيةوالاشاراتالضوئبةالأشعةأنالأمرنهايةفىولتين.ماكسويل

أنبعدفيماواكلشف.الكهرومغناطيسيةالموجاتمنمجموعاتإلاهى

كهرومغناطيسية.موجاتأيضاهىلا!3-*3السينيةالأشعة

الذىالواقعمفهومتحولأن3(ولأ3ولأ!أ.3491)213أينشتينورأى

نيولنمنذالفيزياءعرفتهتحول"أعمقهوماكسويلفاراداى-نظريةأحدثته

طريقعنالنظريةهذهنفسهأينشتينأتم،عرضية)وبصورةثمزا".والأكثر
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غيرمنقائمةأشياءهىالمجالاتوأنالأثير،إلىحاجةتوجدلاأنهإثبات

فتنطموحبحئىبمشروعأيضاالنظريةهذهوأوحت(.دعامةأوتأييد

وتحقق.مجالاتإلىالجسيماتردمشروعوهوألاحياتهطوالبهأينشلين

الفوتوناتتصورتالتىالكمنظريةطريقعنجزئياالبرنامجهذا

الجسيماتو،ولح03ول3الميزوداتو،ص!احح351ول3ناتلالكترواو،"؟5،هول3

منوحداتأو!لمول!دا؟انتا()كوكماتبوصفهاالأخرىالأوليةحاحأول"5

ذلكومع.الأساسيةالبناءمجموعةمننوعلكلوحدةللغايةكثيرةمجالات

الكلاسيكية.الفيزياءإلىنغذدعنا

-والصوتالماءموجاتخلافعلىالكهرومغناطيسيةوالموجات

المبتكروالأثيرتأييد:أىدونومنحر،مكانوفىبمفردها،لؤجدأنيمكن

الانحراففىالواضحالضوء-منالموجىالجانبلتفسيرالمبكرالقرنفى

الفصلفىسنرىكما،ذلك)ومع.خيالىأنهالأمرنهايةفىتبينوالتذاخل-

وهوألاالأثيرمنجديدانوعاللكمالكهربيةالديناميكااستخدمت،التالى

هده:التجاذبيةللموجاتبالنسبةصحيحنفسهوالشيءالكمى(.الفراغ

تثولدحالمابمفردهاشملضرأنهايفترضالزمكانفىالصغيرةالموجات

المجالاتأنذلكعلىرد.الكواكبمل!متحركةأجسامطريقعن

دقيقةمساراتطولعلىلتحركلاولكنوتتكاثرذاتها،فىشكللهالبس

النظيرهوالضوءوشعاعكللة.تملكأنإلىحاجةفىوليست)مدارات(،

أربعةمنذهوجنزأثبتكماولكن.الجسيممسارإلىالأقربللمجلالنظرى

منلتتجالضوءأشعة،وبسيطةأساسيةتكونأن.عنبعيداخلت،قرون

.الموجاتتداخل
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تصف،الممتدةوالأجسامالجسيماتحركةمعادلاتخلافوعلى

الحالةوفى.يشغلهالذىالحقلفىنقطةكلعندالمجالشدةالمجالمعادلات

تحدد،ومغناطيسىكهربائىعنصرالمجاللشدةيكونالكهرومغناطيسية

بعضا.بعضهاوالزمانالمكانفىتغييراته

المجالخصائصإلالتضمنلاللفراغبالنسبةالمجالومعادلات

لا،الخصوصوجهوعلى.والمغناطيسيةالكهربائيةشدتهأعنى،الأساسية

الكهربائية)التياراتالمجالمصادركتلالمعادلاتهذهتتضمن

قياسطريقعنحقلفىلمجالالكليةالطاقةوتحسبوالمغناطيسيات(.

الطاقةإلىبالنظريوحىوهذا.معينحقلعلىوإضافتهاهذهالشدةحالات

الميكانيكافىالكللةهىالمادةكميةكانتملالما،للمادةمقياسابوصفها

2-4!الجزءفىالموضوعهذاإلىنعودوسوف.الكلاسيكية

كلفإنمخللفة،بسرعاتتتحركأنالجسيماتشملظيعحينوعلى

نفسها،بالسرعةفراغفىتتحرك(الموجات)أوالكهرومغناطيسيةالمجالات

المجالاتلهذهيمكنالشفافةالمادةداخلذلكومعح.القصوىالسرعةأغى

المجالات،الجسيماتخلافوعلىبطىء.مستوىإلىتلتاطأأن

طاقةتنقلولكنها،كلالةتملكلالأنها،ذاتىقصورلهاليسالكهرومغناطيسية

الطاقةجريان،المثقفغيرالحدسعكسوعلى.الحالبطبيجة

المغناطيسية.الكهربائيةالمجالعناصرعلىعموديايكونالكهرومغناطيسية

الصلبةبالأجسامالضالنامنئطورالذىالحدسأنالحظحسنومن

منكثيراأنصحيح.المجالاتدراسةخائلمنوإثراؤهلضحيحهيمكن

ربماأنهمدرجةإلىماديةكائناتالضوئيةالأشعةشممبةيقاومالفيزيائيين
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اثوى"منهمكثيروسماها،الجسيماتبينوسائطالمجالاتا!نأحياناقالوا

ماديين،كانواإذا،الفلاسفةيعرفالحالةهذهفىوا؟طت.إشعاعو"طاقة"

،المجالنظرياتوابتكار،المجالاتاكتشافأنيقترحونإنهم:الأفضل

مندالكلاسيكيةالفيرياءوفى.المجالاتليشملالمادةلمفهومتوسيعافرض

وكما.المجالوشبهالجسمشلهه:المادىالكائنمننوعانيوجدفاراداىأيام

والمجال،للجسمالثنائيةهذهعلىالكمنظريةتتغلب،التالىالجزءفىسنرى

أولبة()وحدات4كااولكاطكماتأنهايلتي!هكذاالمسماهالجسيماتأنبمعنى

.المناظرةللمجالات

إضافىأفول:الحراريةالديناميكا2-4

فيهتطورتالذلىتقريبانفسهالوقتفىالحراريةالديناميكالظورت

اختلافاالأخرىعنإحداهماتختلفالنظريتينولكن.الكهربائيةالمغناطيسية

الديناميكالتحث،وبالفعلاالميكانيكاعناختلافهماإلىبالأضافةجدريا

فىوتبحثالمحركاتمتلفقط،الضخمةالأنظمةفىالكلاسيكيةالحرارية

؟أنظامفئالطاقةمقياساوالأنتروبيا،الحرارةدرجةمل!مهمةخصائص

داخلى،وضغط،بحجممروداأسودصندوفةبوصفهمادىكائنكلوتخطط

الأشياء.هدهمنمشلقةوخصائصوانتروبيا،،وطاقة،حرارةودرجة

ميكانيكية،:الطاقةمننوعينالحراريةالديناميكاتميز،ذلكإلىوبالأضافة

وأنجممل!حرارىديناميكىلنظامالكليةالطاقةأندرجةإلى،وحرارية

الأولىالبديهيةوتقول.الحراريةطاقتهرائدالميكانيكيةطاقتهشماوى،محرك

ثابتة.تكونمنعزك()أومغلقلنظامالكليةالطاقةإنالحراريةللديناميكا
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يكتسبهاحينعلىالطاقةيفقدالممتدالكونأنالكسمولوجيينمعظمويقرر

ليسهذالأنككلالكونعلىالمبدأينطبقلابالفعلولكن.المنحلالكون

مغلقا.نظاما

وابئالآخر،إلىأحدهماتحويليمكنوالشغلالحرارةأنفلكعلىرد

الميكانيكةالطاقةتحويليمكن،وبالفعكتماما،متمال!بشكلليسذلككان

توجدإذأبدا:كاملايكونلاالعكسىالتحويلولكن،حرارةإلىكاملاتحويلا

ممل!ةللقىلأنها،حركةإلىطوللةلفلرةتحوللهالمكنلاحرارةبقلةدائما

الطاقةأنرغم:الحراريةللديناميكاالثانىالمبدأيقولهماهووهذا.بالنظام

أنهابمعنى،منحلةتكونأنإلىكيدتها!يل،ثابتةالمنعزلللنظامالكلية

مثلعاليا،تركيزاالمركزةالطاقةتميلالنحوهذاوعلىتدريجيا.لتتدد

ترلتطعندماالحالهوكمااللتدد،إلى،الكهربائيةالبطاريةفىالطاقة

آلة.أوشمخينوعنصركهربائى،مصباحبواسطةمركببنظامالبطارية

الأنظمةفىفقطيحدثأنيمكن،التجميعذاتىفىكما،النظامفىوالازدياد

محيطها.فىالفوضىازديادحسابوعلىالمفلؤحة،

الميكانيكا!سرهوالمنخفضةالعلياالطاقةصوربينوالاختلاف

لجسيماتأنظمةبوصفهاالحراريةاثيناميكيةالأشظمةتحللالتى،الإحصائية

النقطة-هذهحتىكاملنجاحدو!وتحاولعشوائى،بشكلتتحرك

خصائصإلىالحراريةالديناميكيةالخصائصكلتردأنواحسرتاه-

التأثيراتمجموعإلىالداخلىالضغطيرد،المثالسبيلعلى.ميكانيكية

شئتوإن.جزيئيةفوضىإلىالانلزوبياوترد.النظامجدرانعلىالجزيئية

هىوهده.معينةعيانيةحالةمعمنسجمةمجهريةأشكالإلىتردفقلالدقة
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العددو*الانتروبيا،3تمثلحيث3"="ول"لثاالمشهورة!يغة

المادةعلىيعتمدلاالذ!الثابتأعنىعاما،ثابتا!وتمل!،البحثموضوع

.النظاممنهايتألفالتى

الجزيئيةالعشوائيةفرضيؤديهالذىالحاسمالدوروبسبب

الرأىأنهمعجزئيا،أوناقصايكونالبحثموضوعالردفإن(،الفوضى)أو

درليسالإحصائيةالميكانيكاتنجزهوماح!وللا!(.!7391)انظرالسائد

والصيغةبينهما.الجسرإقامةوإنماالميكانيكاإلىالحراريةالثيناميكا

الفرعين.بينبعيدحدإلىالواضحالجسرهىآنفاالمذكورة

فهمفىالرغبةمننشأتالتى،الحراريةالديناميكاأنإذنترىوأنت

قدمتلأنهاهادئةأنطولوجيةثورةبإحداثانتهت،وإكمالهالبخارىالمحرك

عنأفكارهىالأفكاروهذه.الميكانيكيةالعالمرؤيةعلىغريبةأفكارثلاث

والعشوائيةالممتد(،الجسمأوالعيانىالمجهرى/)الجسمالتنظيممستوى

لكلالمتزايد()اللشوشوالخلاصةوالانتزوبيا(،)الفوضى،الموضوعية

المغلقة.العيانيةالفيزيائيةالأشياء

خلافعلىالكلاسيكيةالطثوائيةأنعادةالزعمجرىذلكومع

لقسيرأساسهووهذاذالية.ثمومنجهلمسألةمجردهى-الكمعشوائية

البايزى)الذاتى(والاحتمالالمعلوماتنظريةحدودفىالحراريةالديناميكا

)6791(.جاينيزعنهادافعالتى

سيكون،الأفضلغيرشيئايفعللمالذى،الإلهأنالصحيحمنحينفى

الفوضىأنأيضاالصحيحمنغاز،فىجزىءكليحصىأنعلىقادرا

خاصيةالفوضىهذهمقياسالانتروبيافإنولذلك،موضوعيةالجزيئية
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الانلزوبيافى30)وازديادالحرارةودرجةالحرارةكميةمل!موضوعية

30(.هو)+"ه=+حرارةدرجةفى"هطريقعنالش!خينتصاحبالتى

وإنماشخص،أىلعقلحبيساليسالشمخينعندالفوضىفىالازديادوهذا

المخدالفينوالمهنثسينالفيزيائيينأنفىالسببهووهذاموضوعى.هو

الازديادذاتهابالأدواتبقيسونعندمالقريباذاتهاالأعدادفييفكرونسوف

أمخاخهم.فىوليس،النظامفىالفوضىازدادت:النظامانلزوبيافى

عندماإلاممكنةتكونلاالحرارةدرجةقياساتفإننلك،إلىوبالإضافة

مللما،الأعلىهىالانتروبيافيهاتكونالتىالحالةاللؤازن،إلىالنظاميصل

والجهلالمعرفةأنهذاومعنى.للذاتيةوفقاالمجربيقينعدمسيكون

واحدا.شيئاسيكونان

لهالنظامفىعنصركلأنالكلاسيكيةالإحصائيةالميكانيكاتفترض

دقيقةتحرككميةإلىبالإضافة،معروفغيركانواقدقيقوضع

يتحددالعادىالمكانفىوضعكلدامماوهكذاسواء.حدعلىومعروفة

شكللهيخصصولالجسيماتنظامفإنعناصر،ثلاثةلهوضعبإحداثى

تكونأنويفلزض6.ولالأبعادمنلهامكانوحالة3،ولالأبعادمنلهمكان

يشممالذىالنحوهذاوعلى.للمعرفةقابلةغيرولكنحقيقيةالخصائصهذه

وهذا.إبستمولوجيةدعوىءشملالزمالواقعيةأن،الحالةهذهفىنجد،بالمفارقة

غرورمنالمكانيحرمالميكروسكوبىالتفصيلبجهلالواضحالاعتراف

لتحركالأشياءأننفترضنحن:القديمةالعصورمنذبهاحلقظالذىالمكان

فىنجدهاأننستطيعلالأننامساراتهااكتشاففىنجدلاولكن،مكانفى

الممارسةفىاللقكيرعنبعيدا،النظريةتتجاهلهوبالتالى.الممارسة
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ألتالى،الفصلفىسنرىوكماوالبراجماجة.التجريبيةتتطلبهاالتىالطريقة

وإنمحددةأوضاعلهاالمجهريةالفلرلائلةمشاراتهاأنالكمشيرياءتزعملا

أيضا،وأشكالمساراتثمومن،للمعرفةقابلةغيركا!

الصبيعةاأتا!يةافلزضتبينماأنهوجدناالأنطولوجيا،إلىعدفاوإدا

هناكأنالكلاسيكيةالإحصائيةالم!انيكاأتنتواحد،مستوىعلىتوجد

والمستوئالعبانئالفيزيائىالمسلؤى:الأقلعلىفيريائييرمستويين

والهنود!اليونانالذريينظكفىو!عمانجالضنضو!والمجهرىالفيريائى

عددمنالجسيماتوفيرياء،والنووية،الفريةالفيرياءرادتذلكوبعد

الاجثماعوعلم!اءالأحياءعلماءأفافالحاقوبضبيعةالفيرصائية.المسلؤيات

الفامنر(.الفصل)انظرالفيزبائيةفوقالمستويا!منمجموعة

الخاصةالنسبية2-5

عامفىلأينشتينالخاصةالنسبيةنظريةظهورهئالتاليةالعلميةاللؤرة

أنمنأحرىصياغةأوتشكيلإعادةمابمعنىكانت،وبالفعل5091

فىأ!توالكهرباصية،الديناميكاتغيرولمالميكاني!اغيرتلأنيا،ثورةتكون

الجديدةالنظريخةأثبتتوبخاصةالماددنظريةإلىبالإضطفةالزمكاننظرية

فىيندمجانتباثلى،نحوعلئمستقلينكونهماعنبعيدا،والزمانالمكانأن

تأأيضاالخاصةالشلةوأثبتتثأأءح!!3.س!الزمكانوهوألاواحدشيء

،الحرارةودرجة،والكتلة،والاستمرارالمساصة،متلمعينةخصائصقيم

تكو!حينعلىالإطار،علىتعتمدخصائصهى،الكهربائىالمجالوشدد

الكهربائية،والشحنة،الزمان-المكانمسافةمتلأخركأ،خصائص!

015

http://www.al-maktabeh.com



وإن.المرجعأطرفىبالتغيراتيتعلقفيمامتغيرةلاخصائصوالانلزوبيا،

الخصائصربعضتكونحينعلىفقلأخرفبعبارةذلكتضعأنشئت

الخصائصتكورلا،المرجعأطركلإلى()بالنسبةفىنفسهاالفيريائية

بالعلاقةويهتمجزنى،النسبيةصفةإضفاءالنحو،هذاوعلى،كذلكالأخرى

الباحثة.الذاتوليستالموضوعى،المرجعإطارمع

الزمكانفىنقطقيكبينكلد7=7!ط-7تث!2ءالمسافةالمثات،سبيلعلى

تحويلاتتحتمتغيرةلاإنهاةالمرجعأطركلفىذاتهاالمسافةهى

أطرتوجدمابقدركليرةوطاقاتكللىلهجسمكلالعكسوعلىلورنتز

الكو!كانإذالاملتاهبةبصورةكليرةآعنىذاتىفصورذاتمرجع

،تغييراتأىمنلتشألاالاختافكاتهددوملرالحيرناحيةمنلأمتناهيا

علىسببيةآليةونزعات،آليةنزعاتحدودفىتفسيراتتطلبلاثمومن

صحيحا.ليسالعكسولكناختلافاتشمببالتغييراتفكل.الخصوصوجه

ومنهاللاواقعبوصفهاسيئافهماالنسبيةهدهمالقهمغالباعارضةوبصورة

بالنسبةالكتلةهىالتى"،الحقيقيةالكلالة11عكسعلى"،الظاهرية"الكتلةالتعبير

الاعتمادحولظاهرىأوحقيقىغيرشيءيوجدولا،السكونإطارإلى

)تذكر.الكلاسيكيةالفيرياءفىأمالنسبيةالفيزياءفىكانسواءإطار،على

فىالإطارعلىمعتمدةأيضاالحركيةالطاقةثمومن،والسرعةالوضعأن

العكس.وليسالواقعشمدلزمواللامتغيريةأيضا(.الكلاسيكيةالميكانيكا

العكسوعلئ.الكلاسيكيةالميكانيكامنمعروفةالوضعنسبيةكانت

بداالذلىالأمر،الخصوصوجهوعلى،مفاجأةبوصفهاالزماننسبيةتأتى

التوائممفارقةإطارعلىمعتمدأنهلتينالعمرأنبالمفارقةمشمما
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النتيجةبهذهقورنتماإذاشيءلاكأنهاالجدةهذهفإنذلكومع.المشهورة

)"يبدويعادلواحدمرجعإطارفىالتنبذبا!ن:الزمانلنسبيةالإضافية

الموجبةالميكانيكاأصلهووهذا.متحركإطارفىمتكاثرةموجة"(وكأنه

شرودنجرأروينوسعهاوالتى)2491(،برولىدىلويسعندالمبكرة

الجانبالتجربةأثبلتماوسرعان.الكملفيزياءنواةأصبحماإلى)2691(

الموجية.الميكانيكابهتنبأتالذى،المادةمنالموجى

مجردأنهاأحيانااعتبرتالتى،الخاصةللنسبيةكانالنحوهذاوعلى

الميكانيكاوهىألابهاالتنبؤيمكنلاشرية،الكهربائيةالديناميكامنفرع

تكنولوجية.دوافعأىالنظرياتهذهمنلأئيكنلمالحالوبطبيعة.الموجية

الأمرآخرفىوجدتللمادةالنزيهةالدراسةأنالصواب،العكسوعلى

النووية،الهندسةإلىبعدعنالاتصالاتمن،خطيرةتكنولوجيةتطبيقات

الكاملالتاريخفىشهرةالصيغأكئرمنواحدةإلىيأخنناالذىالأمر

للفيزياء.

أوالجسيمكتلةأنالنسبيةالميكانيكافى!"=س!ول211المعادلةتخبرنا

الكلالةأنيعنىالكمىالتكافؤهذاا4نعادةويقال.متكافئتانوطاقتهالجسم

حينعلىلأنهخطأ،وهذاالضوء.سرعةمربعقسمةباقىهماوالطاقة

لمقاومةالاستعدادأو،الذاتىالقصور+ألقيس،التغيرعلىالقدرة!تقيس

أنهونفسهاللصيغةالآخرالشعبىوالتفسير،الحركةحالةفىالتغيرات

للكائناتخاصيةالطاقةلأنأيضا،خطأوهذانفسها.الطاقةهىالمادة

هـ،الشيءاطاقةالنموذجىالتعبيرطريقعنبوضوحيتبينكما،المالية

*عالعددشماوىع،الوحدةوفى!كاالإطارإلىبالنسبة
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كللة،منحتفقطوالأجسامالجسيماتأنحينعلىذلك،إلىوبالإضافة

2-4.الجزءفىيتبينسوفكما،العامةالفيزيائيةالخاصيةهىالطاقةفإن

الطاقةليستوالكلالةنفسها،الكتلةليستالمادةأنرغم،أخرىوبعبارة

فىيشلزكان!طاقةوالهماديا"3يكونالمحمولينأنالصحيحفمننفسها،

نفسها،الأملالةيملكانأعنى،الماصدق

كتلمجموعمنماحدإلىأصغرالنظامكلالةأنالشائقوالشىء

لنظامالكليةالكتلةوبالتالىالكللة!عيبالاختلافهذاويسمى،مكوناته

عيب،1،"تمل!حيث،-جم!أإ"+-7،"،أثيهى2اوأجساممنمكون

.النظامتوصيلطاقةشماوىيي،+ء17،المناظرةوالطاقة.النظامفىالكتلة

للغايةالمشهورالمثالهوالنوويةالقنبلةفىيحدثالذىاليورانيوموانشطار

،للنوىالضخمةالموصلةالطاقةمنبجزءالشظاياتفلتالتكافؤ:لهذا

حركية.طاقةإلىالآنوتحولت

طاقاتمجموععنمخلالفةتكونالفيزيائىالنظامطاقةممالالة،وبصورة

منأصغرأوأكبرتكونالكلية)الطاقة.التفاعلطاقةلتضمنلأنها،مكوناته

(.سلبيةأوايجابيةالتفاعلطاقةتكونمابقدرالأجزاء،طاقاتمجموع

الكهربائية،والشحناتالتنبذب،وفتراتالمسافاتمعالتعارضلاحظ

وعلماءالفالشفةفهمعنغابالاختلاف)وهذا.الأخرىالإضافيةوالأحجام

المقياسخلطوالأنهمالمقياس!!نظريةيسمونهفيماالعاملينالنفس

فئةمفهوموهو3!حولدا3حبالقياس،تجريبىإجراءوهو3،ءولأولس!ولح!ول

شبهالأحجامتجاهلواأنهمذلكمنوالأسوأس!!ولول!(.7491)انظرنظرى

لاحظالكللة(.كثافةمل!،الكثيفةالأحجامإلىبالإضافة،الكلالةمل!،الاضافية

153

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يستعملونها،الفلاسفةمنقلةأنورغم،سبقفيماانظام!كلمةظهورأيضا

مجردليست)الأنساق(الأنظمةأنهووالسبب.العلومكلفىمنتشرةفإنها

ليسفالجدار.أعلىمستوىعلىأفرادهىوإنماالأفراد،منمجموعات

ليسوالفوج،الجزيئاتمنمجموعةليستوالخليةالبناء،أحجارمنكومة

جرا.وهلمعرضيا،حشدا

حالةعنالاختلافلغاممخلالفةالضوء،كماتأو،الفوتوناتوحالة

الفوثوناتأنالمحققوالشيء(.بكتلةالمزودةالمادة)أوللوزنالقابئةالمادة

المذكورةالثلاثوالخصائص.كلالةلهاليسولكن،تحركوكميةطاقةلها

المعادلةوهذه-7!؟".؟لم+.م=11،"،ح؟دابالمعادلةمرتبطةالسابقةالجملفى

كتلةعلىلم)(،7)لذل.ذاتىقصورذاتأطرلكلبالنسبةتبقىأنهاإذ:لامتغيرة

إطارإلىنسبيةتكونالبحثموضوعالجسمكللةأنهذاومعنى،السكون

الثابتةللكميةالديناميكىالنظيرهىالسابقةوالصيغةبه(.مرلتطةمرجع

قبل.منقابلناهاالتىالزمانللمكان

عامةخاصيةالطاقةأنآنفاالمنكورةالصيغمنالثانيةالصيغةلثبت

"و/؟.ع-؟!إلىالسابقةالصيغةتردلملم33=3إلىبالنسبةدأمماالكللة،منأكثر

بلاهىالتى،الكهرومغناطيسيةالمجالاتاعلتارمنالحكمةيؤيدوهذا=.5

فىالكللةأنحينعلىبأنهويوحى.المادةمنخاصانوعاتشكل،حركة

عنالمزيد)تجدالأنواعكلمادةالطاقةتقيس،المادةكميةتقيسالميكانيكا

(.الرابعالفصلفىهذا

هىفراغفىسرعتهأنلاحظالإيجاز.منبشيءالضوءإلىونعود

مجالايجتازعندمامسرعاالضوءيكون،ذلك)ومع.القصوىالسرعة
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الموضع،مبدأوهوألامبدأ،علىقامتأنهاحتىمهمةحقيقةوهذهتثاقليا(.

المبدأهذاويشخدمالضوء.منأسرعفعليتولدأنيمكنلالهوفقاوالذى

لقترضالتىالنظرياتأعنى،لاموضعيةنظريات:فيزيائيةنظرياتلتقويم

أحدكانوبالتالىخطير.نحوعلىمعيبةتعتبراللومنية،الضوضهسرعات

احلكظتأنهااعتقدأنههوالكمميكانبكاعلىالأساسيةأينشليناعلزاضات

النظريةأنالحينذلكمنذوتعلمناشبجا.بحقاعتننهوالذىبعيدا،بالفعل

للاتغير.مناقشتنانستأنفدعناذلكومع3-2(.الجزء)انظرورطةفىتقع

علىالقديمةالثابتةالكمياتخلعتالخاصةالنشيةإنالقائلةالحقيقة

غيرالجديدةللنظريةالاسماخلتارأنتظهربيدةثابتةكمياتكرستحين

علىالإطار(علىالمعتمد)أوالنسبىعلىالتأكيدفىالناسضللإنهملاخ.

مهمانبالفعلأنهماحينعلىالإطار(،معاللامتغير)أوالمطلقحساب

غيرأو-بالضبطملائمةتكونسوف"الخاصة"المطلقية.متساويةبصورة

المرجعأطا!منالمح!فالنوعإلىلشير"!الخاصةالمقيدة)والكلمةملاطمة.

أطرأعنئ،الذاتئايقصورجعماأطفوهىألا،النظريةإليهالشيرالتئ

(.ثابتةبسرعاتالآخرإلىبالنسبةفقطمنهاالواحديتحركالتىالمرجع

الذاتية،ش!تلزم،النظريةبأنالاضتقادهوالأساهىالفلسفىالخطأصلكن،

يسافرونملاحظينإلىالإشارةطريقعنلتسيطهاحاولأينشلتنلأنفقط

لقاديهيجوزبالموضوعىللنسبىالمبسطالدمجوهذاوالأوامد.بالقطاهـات

والتى-الأوتوماليكيةالقياسوأجهزة،الضوئية،الكهربائيةالخلاياباستعمات

ينغمسولا.الوقتذلكفىواسعنطاقعلىمتوفرةالحاكبطبيعةتكنلم

بطريقةمطلقاأونسبيايكونأنإماحجمأىلأن،الخلطهذافىالفيزيائى

انتروتبك*ت.م!معينةلمجموعةنسبياآعنى،محددة
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النثال!2-6

والنسبية.اللثاقلىالمجالمفهومهوابتكارهتمالذىالتالىالمجالمفهوم

لنالنظريةوهذهالتئاقلية.المجالاتنظريةبالفعلهىأينشتينعندالعامة

الزمكانمفهومفىتغيراتتضمنلاحيثالأنطولوجيافىتأثيرأىلهايكون

علىتعتمدنقطتينبينالمسافةأنأثبلت،وبالفعل.الخاصةالنسبيةمنأعمق

العالممنمخللفةحقولفىمخلالفةالأرجحعلىتكونثمومن،المادةتوزيع

.المادةكثافةتنقصحيثوالتمدد،المادةكثافةازداثكلماالانكماش-

الكلاسوناتمساراتتغيرهكذاوبفعلها،الزمكانالمادةتشوهأخرىوبعبارة

.الفوتوناتمل!الكوانتؤناتومسارات،الكواكبمل!

بوصفهالزمكاننظروجهة1(19)5أينشتينعنداللثاقلنظريةوحولث

وقبل.للمادةشريكابوصفهالزمكانمفهومإلىللمادةالسلبىالعامالوعاء

باقيايظليسوفالزمكانأنفىالمرءيفكرأنالممكنمنكان1591عام

يفكرلاأو-جديدةماديةأشياءيتلقىلأناستعدادعلىفارغاوعاءبوصفه

الإمكانيةلواجهأنالمرءعلىكانالتاريخفلكوبعد.الإطلاقعلىفلكفى

لاأيضا:الزمكانيتلاشىفسوف،تتلاشىالمادةكانتإذاأنهمفادهاالتى

.زمكانلا،مادة

جرىالذىالكبيرللانفجارالتعصبمنيقللأنينبغىالتفكيروهذا

الشيءأيضاينقلأنمنبدولا.فراغفىللعدمانفجارابوصفه.تصوره

فىاالعامةالنسبيةتعبيرفىأ3*العامةالمقيدةالكلمةأخفقتالذىالملبهر

كوكبنامثلفسزعةأطرافحسبتجيزلاالجديدةالنظريةأنأعنى،نقله

حلولفإنوهكذا،شركائها.أوومصالرهاالتثاقليةبالمجالاتتتعلقوإنما
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المشاراتتحديدفىالفلاسفةوساعدتئاقلية.مجالاتتصفأينشتينمعادلات

لم،دلالةعلملهاكانإذاالمشارات،دلالةعلمولكن،للنظريةالملائمة

هذهكاتبقدههاالتىمل!(التعلق)أوالإشارةعننظريةأىيتضمن

.!(لاولس!!أ79)كاهالسطور

نتائجثلاثأيدتهاالتثاقلعننظريتهبأنمعتقداأينشتينماتوربما

طريقعنالضوءانثناء-للدهشةإثارةالنتائجأعظموبخاصة،فحسب

ووجود،إضافيةنتيجة24منأكثرالوقتذلكمنذوجدتولقد.اللثاقل

ذلكإلىوبالإضافة.بإسهابإثباتهتم(بالأحرىالرمادية)أوالسوداءالئقوب

أينشتيننظريةمع)الكونية(الكسمولوجيةالنماذجكلتلققبأنالتوقعجرى

مضىقدالنسبيةالكسمولوجيةأنرغمالأمر:نواجهدعناولكن.التثاقلعن

مطلقةبدايةبالفعلتوجدكانتإذاماتحسملمفإنهاقرن،قرابةعليها

حتىأوشيء،أىانفجرلويحدثماذاتوجدكانتوإذاالكبير(،)الانفجار

.متناهغيرأومكانياصتاهياالكونكانإذاما

خنامبةملاحظانه

أساسيةبصورةخاطئةأنهاهوالكلاسيكيةالفيزياءحولالشائعالرأى

حقيقةطريقعنواسعنطاقعلىتشكلالرأى)وهذامهجورةثمومن

هوالعلمتاريخأنمؤداها،كونوتوماسباشلاردجاستونبينمناصفة

وجرى(.العلميةالثوراتأوالإبستمولوجيةالقطيعةحالاتمنسلسلة

الميكانيكاتعاللالكلاسيكيةالفيزياءأنأيضاواسعنحوعلىالاعلقاد

وأنالفيوتنية.الجسيمميكانيكاإلىالردتقبلبدورهاوالتى،الكلاسيكية
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لكلومعروفة،المتصللميكانيكاجداخاصةوحيدةحالةمجردالأخيرة

فريدريكحتى،بهيجلالمعجبينمعظمصدقلقد.الميكانيكيينالمهندسين

قوانينتسلالزمكبلرلدلىالخاصةالقوانينبأنالخيالصاحبلقريرإنجلز،

حولهااالآخرالطريقتكونأنمنبدلا،نيوتن

حلسية،كانتالكلاسيكيةالفيزياءأنهوالشائعالآخرالخاطئوالتصور

غدنا،للمبتدئهكذاالأمريبدولاولكنبعدها.جاعاالتىالفيزياءخلافعلى

الحركةيحفظلنفسهالمتروكالمتحركالجسمأنفهمالصعبمنوجدالذى

تكوننجقوةمجنوبةالشمسحوللتورالكواكبوأن(؟الذاتىالقصور)مبدأ

نفسهوليسالمغناطيسىلمج!وأن(؟الكواكب)أىحركتهاعلىعمولية

المختلفةللغازاتالمشطويةالأحجاموأن،وجودهتظهرالتىالحثيدبرادات

الكهربائيةالشحناتوأنأفوجاردو(؟)قانونالجزيئاتمننفسهالعددلتضمن

خلاف)علىللفيزياءالأساسيةالقوانينأنأو؟الأوليةالشحنةمضاعفاتهى

لتحركمرجعأطركلإلىبلنسبةواحدةتكون(الفيزيائيةالخصائصبعض

جاليليو(.عندالنسبية)مبدأبعضإلىبالنسبةبعضهاثابتةبسرعات

الفلاسفةمعظمغضآنفا،المنكورةالشائعةالخاطئةالتصوراتوبسبب

والمغناطيسيةالملضل،ميكانيكاطرحتهاالتىالفنيةالاشكالياتعنالطرف

الالكترونونظريات،الإحصائيةوالميكانيكا،الكلاسيكيةالكهربائية

تتطور-تزاللاالتى-النظرياتهذهوكل.المبكرةالذريةوالنظريات

نيوتن.لذاورثهاالتىالمادةفكرةبعيدحدإلىحولت

عنلضوراالفلضل،ميكانيكاوأبىنيوتنوريثأويلر-لدىتجدوأنت

جعلواالذينالعشريىالقرنفىالمؤثرينالعلمفلاسفةتصورمنأغنىالمادة
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الحالوبطبيعة.النيولتيةالكلاسيكيةللميكانيكامساويةالمحلاسيكيةالفيزياء

وأرنيوس،وطمسون،وبولتزمان،وكلوسيوس،وماكسويلفاراداى،كان

الديناميكاوأنظمة،والسوائلالمجالاتعنيعرفون،عاصرهمومن

إلىالرديقبللامنهاأياأن،والمجرات،والنجومواثكترونات،،الحرارية

عشرالتاسعالقرنفىالكيميائيينإنجازاتهؤلاءإلىأضف.نقطةجسيمات

ورامونى،ودارونبرنار،ملرالأحياءوعلماءوأفوجاردوبرزيليوسهل!

كانتالمادةعنعشرالتاسعالقرنأفكارأنالواضحمنوأصبحكاج!.

الماضى.القرنفلاسفةأفكارمنإتقاناأكثر

علماءتعلم،الكمثورةبدأتعندما91،..عاممنمقربةوعلى

مبكر:لقرنمعروفايكنلمالمادةعنكثيراشيئاوالأحياءوالكيمياءالفيزياء

تلغى،لاالعملياتمعظموأن،الأجسامإلىبالإضافةمجالاتهناكأنتعلموا

خاطئ،الحيوىالمدهبوأن،للواقعىتكونوالعشوائبةالذراتوأن

الحاضرالوقتفىالحيةالكائناتوأن؟للحياةالمفتاحهىالحيويةوالكيمياء

معيننوعمنالماديةالأنظمةوأنجدا؟مخللفينبعداءأسلافمنتحدرت

جرا.وهلمتفكر،أنيمكن

عشرالتاسعالقرنغضونفىالمكشمبةالمادةحولالجثيدةوالمعرفة

بالمفارقةيتسمالذىوالشيء.الفلسفيةللماليةقوياتجثيداتحثأنعليهاكان

فىعرفت،قويةمثاليةردةأطلقتإذ:الثقيقالضدهوحدثالذىأنهو

فسروا"المؤلفينمنكبيراعدداأنالمحققوالشيء.العلمنقدبوصفهافرنسا

الهجومهذاأنللسخريةيدعوالذىوالشيء.للماديةلقنيدأنهاعلىالفيزياء

حينعلىاللقيز،مننصيبلهمعلماءارتكبهقدالعلمباسمالماليةعلى

وهيجل.كانطعنالكتابةفىالمحترفينالفلاطسفةمعظماستمر
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ودوهيم،وكيرشوف،ماخأننجدعشرالتاسعالقرنتحولعندوبالفعل

أعادواالممارسينالعلماءمنوغيرهم،وبيرسونوبونكاريه،واستوالد،

مذهبتسخينوأعالوامعا،والواقعيةالماديةوانلقدوا.الوضعيةابتكار

الذرىللمذهبالمبكرةكونتإدانةتكرارإلىوذهبوا،كانطعندالظواهر

الوحيد.البارزالمنشقهوالعظيمبوللزمانلودفيجوكان.الفلكيةوالفيزياء

لمالجديدةللمثاليةعنفاالأكثرالناقدأنالسخريةإلىيدعوالذىوالشيء

اولمحط(6الينينوهوألامحدزفاسياسياكانوإنمافيلسوفا،ولاعالمايكن

لتجرليى/لنقدىو/لمذهب/لطدلةالموضوعهذاعنكتابهوكان)8091.

لافتقارونظراالاصطالحية.والنزعةالوضعيةعلىماهراضارياهجوما

ذلك،ومع.ثانويةمصادرعلىاهتمامهقصرفقد،العلميةالخلفيةإلىلينين

التىالآراءلأن:الخاطئللسببكانوا!ن،أساسيةبصورةصوابعلىكان

إنجلز.بآراءاصطدمتنقدها

تجريبيةفيزياءولادةبمنعلمالعلمباسمالمثاليةإحياءفإنذلك،ومع

فسرت1(39أ-ه)259الكمثورةولكن.أ009عامحوالىونوويةذرية

وكلعادة،:الفلاسفةمنبدلاالفيزيائيينقبلمنأخرىومرة،ذاتيةحدودفى

التحولهذايستحقذلكومع.العلممعالتزامنعنبعيثينالفلاسفةكان

جديدا.فصلا
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الفال!الفصل

واقعيةلكقعجيبة:الك!ةمافى

مفهومفىجذريةتغييراتأدخلتالكمنظرياتأنجيداالمعروفمن

أواللغيلرات،هذهتكونأنعسىماعلىإجماعلوجدلانلك،ومع.المادة

أكدحينعلىالتأثير.هذاعليهيكونرويجبماأوالفلسفةفىتأثيراتهاما

نظريةأنآخرونزعم،الفيزيائيةالنظريةفىالتغييراتعلىالباحئينبعض

ذاتها،فىأشياءهناكالقائلةالواقعيةالمسلمةصالتخلىعلىأجبرلتاالكم

فىعالجتلأننىونظرا.العارفةالذاتشمممضلاوجوداتوجدأشياءأغى

ولح!!؟ولمحمهصأ(كوبنهاجنتفسبر)أوالأخيرالتفسيرآخرموضع

هناأركزفسوف،!(ح!ولول.69591!"6791!،7391)8591ولهأ،!(ح!!حأولا

الكم.نظرباتأوجبتهاالئىالجديدةالأنطولوجياعلى

أووالكواركمات،الإلكتروناتمئل،عنصريةإماالماليةالأشياءجميع

ولاتعممفية،مقاليرفىالأشياءتأتىلا،أخرىوببارةالأشياء.هذهمنأنظمة

صوابعلىالغماءالنريوبئكانوبالتالى.تصفيةأجزاءإلىقسمتهايمكن

سبيلعلىالضا.الخصائصبضتكميةيتمفلكومعأسامية.بصورة

ط!يمكنإذ:تصفيةفماتأخذأنيم!نلاثابتةحالةهىالنرةطاقةالمث!،

فىالنقصانأوالزيادة؟نئمومنتعد.لالامئتاهيةفئةفىحالةفىتكونأن

اللغةأثرىلذى!يرو!-كميةقفزةأومت!عانتق!!النرةطاقة

نظريةقيلمنالجديدةالألفاظتقيمإلىدفعتهذهالانطاعوحالات.العالية

.4اح!ول5ولانتونوكو،9ولألمور!هأ،!2ولالتكميةو،9ول،سولول+هح؟أالكم
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الكلاسيكيةالفيزياءأنأعيننانصبنضعأنمنبدلاذلك،ومع

المتذبذبالسلكوتردداتالكهرباء،كميةمل!مكماة،خصائصأيضاتتضمن

الفيزياءإلىأدخلتالكمنظريةبأنالشائعالاعتقادعكسوعلىالغشاء.أو

عنالكلاسيكيةالمفاهيمأنيعلمناالفيزياءتاريخفإن،للحدسمضادةأفكارا

وحتىوالانلزوبيا،والمج!،،والضغطالضوء،واستقطاب،والطاقة،الكلالة

.ملغزةمفاهيميومذاتاعتبرتالقوة

الحقيقىتصورناتنقيحعلىتجبرناالكمئظريةأنزعمبورأنصحيح

الكم.ميكانيكابالفعليفهمأحدلاأنهمشهورنحوعلىفينمانوقرر،للفهم

لأنهافقطليسوفهمهامعانيهاإلىالنفاذيتعذرالنظريةهذهأنعندىوالرأى

أواثنينإلىالإلكتروناتمنزوجتحويلملومألوفةغيرحوادثتعالج

محاولةمنينبعثبضبابمحاطةأيضالأنهاوإنما،الفوتوناتمنأكئر

لهوفقاالذىالوضعىالمذهبهووهذاالغملية،مذهبمعمنسجمةجعلها

لفحصه.المنجزةالعملياتفىالمنشأمعنىيكمن

نؤدىأن،كوبنهاجنبتفسيرالمعروفالتفسير،الفلسفةهذهولتطلب

بادئفىمألوفةغيرالجملكانتإذاالحرالملاحظلترجمةمستحيلاعملا

وعرف.مختبرفىللعاملينمظاهروخاصةالظواهر،لغةإلىالأمر

هومانقررأعنىلضاما،فلكعكسنفعلأنمنبدلاأنناالقدماءالنريون

لاممالالة،وبصورةحسيا.إدراكهيتعذرماحدودفىالصسىللابراكقابل

اثكتروناتفقطتكتشفوإنماشيء،لامنالضوئيةالكهربائيةالخلاياتنتج

عنصرالسلنيوماالسلنيوميةالذراتمنالفوتوناتمنهاتتخلصالتى

الخلايا.فىلافلزى(
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إلىحساسةذلكونحو،والفوتونات،الإلكلزوناتأنإنكاريعنىلاوهذا

الخاصيةقيمببدلوبعضها،القياسأدواتمل!العيانيةللأنظمةالحدودأبعد

أشياءفىجديدةخصائصالآخربعضهايحدثحينعلىقياسها،تمالتى

العالمفىلؤجدالبحثموضوعالأشياءكلأنهىوالنقطة.قبلمنموجودة

الدعوىوهذه.المجربخيالصنعمنأشياءتكونأنمنبدلاالواقعى

لأننا،الصحيحهووالعكس.الأذىمنشيئاالكمفيزياءبهاللحقلمالواقعية

عندماأو،للقياسأداةنقرأعندماأوتجريبيا،شيئاأووضعانجمععندما

خصائصلضلكواقعيةأشياءنعالجأننانفترضفإننا،نظريةمشكلةنطرح

يتوقعلاالمرءأنفىالسببهووهذا.عقليةخصائصمنبدلافيزيائية

.الاستبطانخل!منفيزيائيةأسئلةعنإجاباتيجدأنالصحيحبعقله

البشرية.الخبرةلبحثالمؤهلونهمالفيزياء،علماءلا،النفسفعلماء

يدرسونهاالتىالأشياءبأنالفيزيائيونسلمنلكإلىوبالإضافة

الئىالأدواتاستطا!لوحتىوجودها،فىعليهمسابقةطبيعيةموضوعات

هذاالفيزيائيونبضعلموإذاخصائصها.بعضتغيرأنانتهاكاتإلىلؤدى

علىالخاصةوخبرتهم،أنفسهميدرسونفسوفالواقعى،الفلسفىالافتراض

البشريةالخبرة+لتنظيمأداةعلمهميعتبرونسوفبأنهمفلك:الخصوصوجه

ورر+ءلملا(.)ي!2مرمنمناستحسانمعمرةذاتبورلاحظكماوفحصها"

ذلكويفعلون!ط،الخاصةخبراتهميصفونسوفالفيزيائيينأنهذاومعنى

وليس،والطعماللونمل!(الذاتعلى)المعتمدةالثانويةالخصائصحثودفى

الموجىالطولمثل(الذاتمن)المتحررةالأوليةالخصائصحدودفى

لوحتالتىالأدالية،الدعوىفإنثمومن.نلكيفعلونلاولكنهم.والحمضية

خاطئة.دعوىهىجاليليو،واقعيةضداللقليشمحكمةبها
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يبسطونالخارجىالعالمفىبحوث!أللاءالفيزيائيينأنالمحققوالشيء

وأحيانا،التجريداتويستخدمون(معينأسلوبعلىمنطبقة)يجعلونهاالمواد

يمسونلاولكن!الساذجةالواقعيةويفنثون،ماليةالمجردةالأشياءيعلترون

الواقعيةالأشياءعننظرياتناأنالعلميةالواقعيةتؤكدوبالفعل.العلميةالواقعية

الوقعيةولكنوحرفبة.مجازيةتكونأنمنبدلامباشرةوغيررمزبةتكون

يظهرهكما،واقعيةماليةأشياءإلىتشيرالنظرياتهذهأنعلىتصرالعلمية

لنرةالطاقةفسلؤباتوالإلكنرون"سكون+كنلةمل!نعببراتتحلبل

لا،المقصودةالأشارةهذهمل!لفيزيائيةالنظرياتتملكلموإذا3الطدروجبن

ومعالتكنولوجيا.فىشحتخدمأنيمكنولاالواقعلمراجعاتتخضعأنيمكن

الكلاسيكية.الفبزياءمعالكمفيزياءتعارضفىنتقدمدغافلك

ليسوحتى،الانقطاعليسالكمفيزياءفىللغايةالمهمالملمحأنعلى

أنعسىما:القديمالسؤالفىإسهامهاوإنماللرد،القابلةغيرالمصالفة

أن،الغربيةالكسمولوجياأبوانكسماندر،رأىللمادسبمالنهائيةالمكوناتتكون

)أبيرون(أوليةمادةعلىمنوعاتمجردهىمادىهومفاالمنوعةالأنواع

الحديثة،الكيمياءمؤسس،بويلبىوبرتوجدناعامبألفىفلكوبعدأس!"!.35ول

ضوءعلىبتحثيثه)1815(بروتوليموليموقام.الفرضهذاإحباءيعيد

بالهدروجين،الأولبةالمادةحددإذحديثا:إحياؤهاتمالتىالذريةالنظرية

والشيء.الهيدروجينلوزنمضاعفاتهىالنريةالأوزانأنوجدلأنه

عامفىاعتقادهناكوكانكافيا:اقترابااقترببروتأنللدهشةالمثير

(،الهيدروجين)نوىبرولؤناتمنمكونةالذراتكلبأنلقريبا0391

.الوحدةمنخارجاالئنوعلقرعوهكذا.وإلكترونات،ونيوترونات
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مننوع002منأكئرنعرفالسطورهذهفيهأكتبالذىالوقتوفى

والجرافيتونالفوتونمل!الكتلةعديمةكائناتإلىبالإضافة،الجسيمات

عنصرلة،كونهاعنبعددا،والنلوترونالبروتونأنأيضاونعرف.المزعوم

واحدةأوليةمادةمنبدلاوبالتالى.والجليوناتالكواركاتمنمركباتهى

القديمةبالفكرةالاحتفاظتمالنحو،هذاوعلىفلك.نحوأومئةالآننعد

يتوقعهأنيستطعلمالذىوالشيء.نهائيةمكوناتلهالكونا!نالقائلة

تماممختلفةالأساسيةالمكوناتهذهأنهوبروتولابويلولاالذريون

منالقدماءالنريونتخيلهاالتىالصغربالخةالكراتعنهالاختلاف

وأقلتعقيداأكثرأنهمتزايدةبصورةالواقعويثبتذلمالتون.إلىديمقريطس

وكتابالبارعوناللاهوتعلماءيبتكرهأنيمكنشيءأىمنللتصورقابلية

تببنالكمفيزياءعلماءابئكاراتمنكثيراأنذلكعلىزد.العلمىالخيال

فىالمتاصلةاللاواقعيةالفلسفةتتاقضوبلتالى،مدهشنحوعلىواقعيةألنها

التعقيداتبعضعلىنظرةنلقدعنا.كوبنهاجنمدرسةأواللقليديةالمدرسة

الكمية.النظرية

الكوأشونفابل3-ا

،ونشاطبقوةجاريةتزالولا0591عامفىبدأتالتى،الكمثورةا!ن

من،نفسهوللسبب،وزادت،الجسيميةالعالمرؤيةإلىئقيلةضربةسددت

نظريةتصفهاالتىالأشياءأنرغموبالفعل.للمجالالنظرىالتصورقوة

،الجسيماتمنبالمجالاتشبهاأكثرفإنها،مجالاتولاجسيماتهىلاالكم

وتنحرف،المكانطولعلىوئتتشرذاتها،فىشكلالقلكلادامتما

فارغةحجرةعلىالمطلقللبهكترونالوضعاحتماليةفإنوبالتالى.وتتداخل
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حالته،دالةتمتدسوف،الحقيقةوفىكلها.يشغلهاحتىينتشرسوف

خاصةمواضعإلىبالإضافة،الحجرةحثودعندفقطللتلاشى،لا\المشهورة

الخيطنظريةأصحابيفتخرذلك)ومع.آخرمجالأىص!-الوسطفى

أنهاعلىالكونبناءقوالبفىيفكرون،الكمفيزياءعلماءخالقعلى،بأنهم

استبقتالكمميكانيكاأنلوكما-نقطةجسيماتمنبدلاحبالأوخيوط

النقطة.لجسيمالكلاسيكىالخيال

وضعه،للكوانتونالديناميكيةالخصائصلتتشرسوف،مناظرةوبصورة

المجرةطولعلىبالفعلأو-كلهاالحجرةطولعلى،الأولالمقامفى

بلالجينمدارعلىتوقفبلايسافرول+(ولس!ول5نيوترينوحالةفىالكاملة

دالةفيهاتبلغحقولعندالكوانتونالمكشافيمركزسوفذلك،ومع.السنين

التفاعليسبب،عامةوبصفةالنروة.الاشماع،مربعبالأحرىأودلأ،الوضع

فىمهمةتغييراتاصطناعيا،أمطبيعياكانسواءعيانى،فيزيائىشىءمع

وضعه.لتوزيعالجذرىالائكماشوخاصة،الكوانتون

هذهالكمفيزياءفىقصدبلاوألتاعهمالفلاسفةمنالمثاليونفسرولقد

ذهنه"فى!يستحضرأنيستطيعالملاحظأنفكرةتؤيدأنهاعلىالنتيجة

أنفسهمأنهموفاتهموخصائصها.المجهريةالفيزيائيةالأشياءيشاءغدما

مختبراتهمخارجالوقتمعظممنهاكليوجد،وجزيئاتذراتمنيتألفون

وعندما.العلميينللملأحظيننتيجةوجودهايكونأنمنبدلامسا!ةودون

يدرسونولاالخارجىالعالميدرسونتراهممهمتهمالفيزيائبونيمارس

فىمتناولهموراءبعيدايقعالفيزيائىالعالممعظمبأنويسلمون.ذواتهم

مثلا.أخرىمجرةفىأوكوكبنامركز
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شىءمنمغلوبايكونالمجهرىالفيزيائىالشيءأنهويحثوما

المجربأنفىالسببهووهذالؤسعية.قياسأداةملوعيانىفيزيائى

تظهرربماوسيلةيستخدمسوفقالديناميكىالمتغيرقياسعلىالمصمم

للمتغيراتكثيرةأزواجمنواثنان.كشريكهأومرافقهيلطخوبنلك،ق

فىالفولؤنوشكلوعددالميكانيكا،فىالتحركوكميةالوضعهماالمرافقة

أنويكفى3-4.فىالنقطةهذهإلىنعودوسوف.الكهربائيةالديناميكا

:أزواجفىتأتىللكوانتمالنموذجيةالنظريةالمتغيراتأنالآننلاحظ

الفيزياءفىالموروثةالمميزةالعناصرهمالنظريةفىفقطوالعزاب

الكهربائية.والشحنةوالكللة،،الزمانبارزةوبصورة،الكلاسيكية

الفيزيائيةللكائناتللمجالالمشابهالسلوكفإنأمر،منيكنومهما

لتسميئهاالمقدموالسبب،الملتقيةلخصائصهاالجذرهوالمجهرية

نطلقأنأقلزحذلكإلىوبالأضافةلا!(.س!!ولأ679)ظ4ول!دا15ول5انتؤناتبالكو

وصفاالكلاسيكيةالفيزياءدضفهاالتىالأشباءعلى33ءاحوله3كلاسوناتاسم

على،الكلاسوناتشبه)أو5قح4وله،*ول3اندؤناتالكووشبه؟صحيحا

وموضوعاتكلهـك!!الدناجزيئاتمثلالميزوسكوبيةالموضوعات

الكوانتوناتوتكون.كلاسيكيةشبهنظرياتتتطلبالتى،النانوتكنولوجى

دورا.اطول!ا!(3ولهح3ولكاما4)"طبلانكثابتيؤدىحيثعمليةأىفىواضحة

ضرورياليسولكنكافياللغايةالصغيرالحجميكونالفولكلور،عكسوعلى

منكأسملء،التوصبلعاليةرصاصحلقة:واضحةالكوانتوناتلتكون

ونجم،ميكروويففرنفىالمتضمنالأسودالجسموإشعاع،السائلالهليوم

كوانتونات.تكونأخرىعيانيةفيزيائيةوأشياءنيوترون
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الحقيقى:وجودهاالح!بطبيعةهىللكوانتوناثجيداالمعروفةوالسمة

ملالماوافوتونات،الإلكتروناتمل!المادةمنأدنىوحداتهناكأنوالحق

حصلوبايجاز،)البت(.للمعلوماتووحدةالس!نت()مل!للمالوحداتتوجد

أنهت!ينئرات"الآننسميهماكانوا!نحتى،براءةعلىالقماءالنريون

تكونأنيفترض،والنبوتروناتالبروتوناتم!،مكوناتهوبض،مركب

والجليوناث.الكواركاتأعنىبعيد،حدإلىأساسيةكوانتوناتمغمركبة

أغىمكماة،الكهرومغناطيسىالإشعاعمجالاتأنلشيئ،الآن!قئ)وبالفعل

مكماة،ليستالساكنةوالمغناطيسيةالساكنةا!ولاشةوا!الات،فوتونات

(.صحيحةبصورةمكمىيزا!لاالضانبىوالمبال

بوصفهللكونالكلاسيكىالتصورفىجنر!اتفيراالنتائج!هوتفرضع

هىللكونالأساسيةالمقوماتوبالفعلذاتها.فىتا!فرديةجسالماتمنمؤفا

والتى،للاختراققابلةيخرجسيماتو!عت،!اللللاخلزاققا!مطلات

حدسى،هولماالمغايرةالكمنظريةجوفببعضولقمر!كان!لىعلىضد

الموجيةالبصرياتعلمأنولو.الشريحةلحائيةفمافصةخفالطثثالتداخلص

ففارقة3كثبرةأشياءوفرنافكناربما!يطف!كا،ظ!ر

!ليةانفقد3-2

فرديةتملكلاأنهاهوالكوانتوناتمنللغايةالمحيرةالجوافأحدا!ن

الإلكتروناتمنالدينالمث!سبيلعلىخذبالكلاسونات.نلحقهاأنلناتجيز

سلكفىالالكتروناتمنضخما-محداالمادةلهذهبالنسبةأو،هليومفرةفى

هذهاستبديلولكنالمبدأ،حيثمنللعدقابلةالإلكتروناتهذهنحاسى،
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النظام)حالةالنظامفىالاحتمالتوزيعاتفىاختلافايحدثلاالكوانتؤنات

بوزوناتالمكوناتهذهكانتإذاالمكوناتلتديلتحتمتغيرةلاتكون

هذهكانتإذاالشكلأوالعلامةفقطويغير،اللفتامةكوانتوناتأو506وله3

ئامة(.نصفلفيةنظملهاأوظولهأولس!م،فرمينوناتالمكونات

فرديتهاأوهويتهاتفقدإنها:متكافئة*الجسيمات"هذه،أخرىوبعبارة

للتمييز.قابلةغيرثمومن،متطابقةإنهاعادةويقال.نظامفىتدمجعندما

للاسلتدال،قابلةثمومن،متكافئةأنهاهىفالحقيقةللعد،قابلةدامتماولكن

أ-3.الشكلانظرللتمييز.قابلةغيرليستولكن

يعالتور

ا!

لاحتمكا

1/4

يعالتور

ا!

أ!!1/4

!1/4
لاحتمالا

1/3

1/3

1/3

1/4!

القابلة)غيرالمتباللللاستبدفىالقابلةأوالمتكافنةالنظاممكونات3-اشكل

يختلفوسوف.نظامفىالحالةمكانفىمناطقهىوالتجويفاتللتمييز(.

أ+الشيءالحالاتتكونأنيفترضمابقدريختلفلاأوالمكانهذافىالتوزيع

أوالشيءأ،تجويففىبو+الشيء2+،تجويففىبوالشيءاتجويففى

س!9+لاهـ.أ،711859!ههـ12.0من.مختلفةأوذاتهاهى2"تجويففى
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الكواركاتحالةهىالفرديةلغياببعيدحدإلىالمتطرفةوالحالة

فإنهاالتقييد،لمبدأوطبقا.والنيتزوناتالبروتوناتتشكلالتىوالجليونات

منذولكن.معزلفىتحدثولابعض،عنبعضهاللانفصالقابلةغير

)والكواركاتالكواركاتأنالتجريبيةالناحيةمنتبينفقطقليلةسنوات

البوزيترون-الإلكترونمصالمفىحدثتقدأنهاإذ:واقعية(المضادة

فوقفوتون-مضادإلكلزون+إلكترونالتفاعلمخططوكان.الكبير

مضاد.كوارك+كوارك-القوةعالى

مرةكليحدثكمانرة،الفوتونصدمإذاالأخيرةالمرحلةتظهر)ولا

سلسلةلاحظ+!ع.3ول!حالبوزيترونىبالإصدارالمقطعىالتصويرفيهاينجز

)انبثاقو"الخلق"(الكتلة)حجبأولول!أ،أولهأ،!االإفناء!11:الكيفيةالتغييرات

والشحنةالطاقةولك!ذلك،بعدواستردتأولا،الكللةفقتالكللة(.

حمايةوتمت.مكانكلفىمحفوظة(واللفالتحرككمبةإلى)بالإضافة

بقاءعنلافوازييهمبدأأنتبينحينعلى،لوكريتيوسعندالمادةبقاءمبدأ

العالية.للطاقاتبالنسبةيخفقالكللة

أوالتشابكهىللكوانتوناتبالملاحظةالجديرةالأخرىوالخصوصية

عنلاماأنه8191عاممنذأجريتتجاربعدةأثبتتالانفص!.قابليةعثم

إذ،ومشتركةمترابطةالبقاءلتواصلأجزاؤهتبدوالمجهرىالنظاميتحلل

غيابفىحتى(موضعية)غيربعدعنارتباطاتخصائصهاتظهر

7يتسم،الانفصالقابليةفقدانأوالتشابكوهذا(.الجذابة)القوىالمقرنات

كللأنوهذاحدسى(.هولماومضاد،متوقعوغير،مألوف)غير"بالمفارقة

الأشياءولأن،المسافةمعلتقص،المرنةالقوىباستثناء،الكلاسيكيةالقوى

http://www.al-maktabeh.com



مدىلهاالنووية)القوىماضيها."لتذكر"أنيتوقعلاالمجهريةالفيزيائية

معتزدادولكنهاأيضا،المدئقصيرةالكواركاتبينمنوالقوىجدا،قصير

مثل،حديثوقتحتىانمعروفةالذاكرةذاتالأنظمةوكل،المسافة

عيانية.فيزيائية،والبلاستيكالمغناطيس

فىبما،فيزيائيةغيرطرقبعدة(الانفصالقابلية)عدمالتشابكفسرلقد

،افيزيائيةوسيلةدونمنالعقلىالتحريكأالتكلنيسيسإلىاللجوءذلك

يفعلهماكلأنعندئوالرأى.الكليةويؤيدالواقعيةيفندأنهأيضاوزعم

ليستفهذهفلكومعدائما.النظاممرة،النظامدعوىيؤيدأنههوالتشابك

مؤلفائظاماالمثالسبيلعلىتأملالبقاء.لقوانيننتيجةوإنما،مستقلةمسلمة

النظامانقسموإذاإ.وأ:متضادةمتوازيةلفيةنظملهماجسيمينمن

اللفمعالآخريوجدفسوف،لأعلىاللفمعأحدهماووجد،جزعينإلى

محفوظاايكؤن5الحالةهذهفىاشكلىاللفلأن،لأسفل

مترابطةتكونبهحيثنظامفىالأصليةالمكوناتتبقىأخرلى،وبعبارة

وعلىآخرنظامعليهايسيطرحتى-حدهعلىبعيداتحركتمهما)مقترنة(

المجهرى.الفيزيائىالمستوئعلىحتىمهماالماضىيكونالنحوهذا

أنالقولوخلاصة.العكسوليسمكانيا،فصلاالفيزيائىالفصلويسدلزم

وهى)النسقية(،النظامنزعةفحسبيئبتوإنما.الواقعيةيضرلاالتشابك

غصرأو،كاملةوحدةأونظامأنهإماواقعىشىءكلإنالقائلةالدعوى

مقدورفىيكونفلن،بالفعلالواقعيةلقنيديغوإذاأ-3(.)الجزءنظامفى

الفباسات.مل!،الواقعمراجعاتيؤدلىأنالمرء
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عنللتشابكحالاتبوصفهاجيداتدركالكوانتوناتعلىوالقياسات

جهازبخاصةيشبكهاكميةخاصةالمرءيقيسلكى،وبالفعل.التصميمطريق

الشمسية.الساعةعقربزاويةمل!ديلالمتغيرنموذجيةوبصورة.قياس

دالةحالتهتكون،القياسجهاز-للكوانتونأعلىنظاماالتشابكهذاويقدم

حلتينذاتللكوانتونالبسيطةالحالةفىوهكذا.البحثموضوعللمتغيرات

يمكنلم،و4!طممكنينبوضعينقياسجهازمعمتشابكتين؟و!ممكنتين

أنالواضحومن=لأ.الل،ء(كاه)!ه2ا"(يالصيغةفىالمرتبطةالحالةكتابة

لتضمنلدوالئاتجاأومجموعابوصفهاكتابتهاإعادةيمكنلاالصايةهذه

هىالسابقةالصيغةأنأيضالاحظ.القياسجهازحالاتأوالكوانتؤنفظ

القياسوجهازبالكوانتونتتعلقجزئياتباللحمتكسوهعظمىهيكلممرد

دونمنالدقةبلغقا!يوجدلابأنهتنكرناإنها،عارضةوبصورةمعا.

فلسفية.أسطورةمجردهىنظرياتتفضحالقياساتأنوفكرةنظرقي:

فىخاصةبصورةواضحان،اللااشماقبه،المتعلقوالثنائى،التشابكا!ن

شرودنجرلاحظوكما.نادرتانمعمليتانوسيلتانولكنهما،القيا!حالة

ثمومن؟التكميممنأكثرالكملنظريةمميزااللشابك3(40!؟ححس!!ولأ)3591

منأفضلللكوانتونكلاسيكيةاستعارةيكونربماالشائكالثمرةغلاففإن

وهذاولها!ولءأ.3تانجلوناتالكوانتوناتشمميةإعادةويجوز،الناعمةال!ة

التىهىوحدهاالكمنظريةفإنشيءكلورغم.بالتكميماستخفافاليس

لامتناهية،بصورةللقسمةقابلةالمادةكانتإذاعماجداالقديمالسؤالحسخا

بصورةللقسمةقابلةغيرأو،الكلاسيكيةوالفيزياءأرسطوافترضكظ

القدماء.والهنوداليونانيونالذريونافلزضكمالامتنا!ة،

172

http://www.al-maktabeh.com



وبالفعل،.الكوانتونلنظاميةأخرىحالةهوباولىغدالاستبعادومبدأ

ذاتهاالطاقةحالةفىيكوئاأننظامفىاكثرعلىلإلكلزونينيمكنأنهيقرر

لفهاالتىالكوانلؤناتأوالفرميونات(،لجميعبالنسبةالمبدأهذايصح)وبالفعل

العقليةفوالفيزيائىيودوربما(.والنيوتروناتالإلكلزوناتمل!نصف

ولكنخاص،لغرضمنشأةمنفرةقوةطريقعنالمبدأهذاتفسيرالكلاسيكية

.القوةلهذهإمكانيةيتضمنلاإلكترونينلنظامالطاقةعامل

عنلما،الخاصةبالنسبيةيتعلقفيمامضىقرنمنذممال!حلوظهر

الزمنئقدادات"ولورنتزعندالطول"تناقضات"تفسيرالناسبعضحاول

فىالكلماتاستعمالعنالامتناعمنبدلا،والجذباللافعحالاتحدودفى

وليستعالثيةالمكا""ءؤالزمانيةالجوانببأنوالشمليم،تنصيصعلامات

سبيلعلىشيء.أىتبدللاالتغييراتبعضأنذلكعلىزد.جوهرية

بمقاليرتزديدبأسرهالعالمفىوالسرعاتالأوضاعكلكانتإذا،المئال

نفسها.هىالفيزيائيةالقوانينتظلفسوف،معينة

والثبكالخلاءففدان3-3

مهماجزءااكتشافهكانالذىالخلاء،فقدانهوالآخرالئقيلوالفقدان

وللسبب.التهيلفىأرسطومذهبفندا!تشافوهذا.العلميةالثورةمن

نالأولحا!3،ولالتهيلمذهبفإنذلكومعمعقولا.النرىالمذهبجعل،ذاته

الكمكهروديناميكااكلشفتوبالفعلالأمر.آخرفىعنهبدفاعوحظىالبراءة

المجالاتكلولتقطعتماما،خاوباالوعاءيكونعندماحتىيبقىشيئاأن

.المتموجالكمخلاءأعنىالتئاقلى،المجالإلىبالإضافةالكهرومغناطيسية
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أنبعديبقىالذىالمتخلفالمجالبوصفهالمجالهذاإلىالنظرويجوز

الكهربائية.الشحناتكلتزول

قويةستكونولكنهاالصفر،حولفتتموجالغريبالمجالهذاشدةأما

وعلى.للطاقةمستوىأدنىعندذرىإلكلزونلجذبتكفىدرجةإلىأحيانا

أنهالأمرمستهلفىافلزضالذىالإشعاعى،التحللأنيتبينالنحوهذا

منبدلاعشوائيةبطريقةيحدثكانواعن،لسببنتيجةيحدث،عفويةعملية

التىالأفكاردفنفىأبذاتتعجللا:والحكمة.منتظمةقائمةفىيحدثأن

ما.يومافعالةكانت

أنهدرجةإلىفيزيائيةخصائصلهالخلاءإنالقائلةالمدهشةوالحقيقة

أرسطو،تدهشلمربما،المادةمنجزءعلىقوةيمار!أنيمكن

فىالتفكيرولكنالضوء.فىالموجيةالنظريةألمسمواالذينأو،وديكارت

المهندسونالمث!،سبيلعلىشخص.لأىبالنسبةيكونلاالمجالنظرية

الكمنظريةأصحابوحتىكثيرا.منهيسلقيدوالموالميكانيكيونالكيميائيون

منأكثرحدسىالجسيمىوالتفكير.الكمتموجات"التقديرية"الجسيماتسموا

فهمحاولواالبارزينالفيزيائيينمنقلةأنحدإلىالمجالنظريةفىاللقكير

التنافرفينمانوصفالمئال،سبيلعلىجسيمية.حدودفىشيءكل

وصفاأعنى4لقديرىفوتونيلؤسطهبحيثلإلكترونينالكهربائىالإستاتيكى

الطاقة.بقاءعنيخرج

غيرأفكارالتضمنأنهارغمللغايةرائجةفينمانمخططاتوأصبحت

متطابقةبوصفهاوالبوزيتروناتالتقديرى،الجسيمعنالأفكارملوفيزيائية

فىالمتخصصونالفيزيائيونويحب.الماضىنحودتحركإلكدزوناتمع
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تبدولأنهارائجةوهى،للذاكرةمساعدةلأنهاالمخططاتهذهالحساب

س!!+ول!انظرلقصيلى)ولنقدبالمجالاتالجسيماتشمتبدلولأنها،حدسية

شكلوانظركا!591(.

لالم

-!ر+حأ------أأزمان

إلكترونينبينتفاعل)أ()الجسيمية(فينمانمخططاتمنائتان3-2شكل

إلكترونزوج"فناء+)ب((.منقط)خطتقديرلىفوتوريتوسطه(كاملة)خطوط

يتمالبوزيترونأنحينعلى،المستقبلإلى،الإلكترونيتحرك.بوزيترون

الفوتونتخيلويتم.الزمانفىالخلفيةفىيتحركإلكترونابوصفهفيهالتفكير

القدرةاختبارأمللحسابمساعدةأداةجدا.صغيرةبليةبوصفه-لنيوتنوفقا

؟الخداععلى

،للمادةالمزعومةالسلبيةعلىنيولنعندالذاتىالقصورمبدأاعترض

دونمنالحركةعلىتحافظفإنها،حركةفىالأجسامتكونحالماأنهوأثبت

)وسرعة(كتلةأكبرفإنذلك،إلىوبالإضافة.مجذوبةأومدفوعةتكونأن

مقياسابوصفهاللكلالة،المزدوجالدورثمومنلوقفها-مطلوبةقوةوأكبر

الذاتىالقصوروكان.المادةلكميةمقياساكونهاإلىبالإضافةالذاتىللقصور

منكاملقرنبعدكتبالذىكانطأندرجةإلىحدسىهولمامعارضا
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توازنسوفمنفرةقوةابتكرأنهفىالسببهووهذا.فهمهفىأخفقنيوتن

منوهيومكانطأنالفلسفةمؤرخىمنكثيراعتبرذلكومع.الشمستجانب

وقاومهاصراحةهيومقاومها-بالفعلقاوموهاالذينالعلميةالثورةفلاسفة

س!!وللاكا!)!6"2عمدغيرعنكانط

النشاطاكتشافوهىألاأخرىهزةوقعتالزمانمنقرنينوبعد

إلكتروناث،!وياتبعثمعينةأنواعمنالمادةمنقطعبهالذىالإشعاعى،

)أشعةالشدةعالىإلكلزومغناطيسياوإشعاعا(،الهليومنرات)نوىألفاوأشعة

القنبلةابتكرتا!تشافهذامنقرننصفبعد،الحلوبطبيعةجاما(.

الفيزياءتوصلتبينهما،الوسطىالفترةوفى.واستعملت،وصنعت،النووية

تفاعلاتصالنقابكشفطريقصوفلك،الفلكيةال!زياءإنقاذإلىالنووية

.النجومتبعثهاأخرىوكوانتؤنات،والإلكترونات،الفوتوناتتحدثنووية

ا!نالقائلةالكلاسيكيةالفكرةأيضاأضاءالإشعاعىالنشاطواكلشاف

التحويلالعناصر،تحويلالإشعاعىالنشاطيسللزموبلفعلى.ثابتةالمادة

ثابت.بأنهقبلمنالاعتقادوكان،الذرىالنوعتحويل:المستحثأوالطبيعى

إشعاعيةالنيوتروناتوحتىاللثيلة:العناصرعلىمقصوراليسوالتحويل

،بروتونإلىللقائياالنيوتورنيتحللدقيقة15حوالىبعد،وبالفعل.النشاط

لتكوينببروتونيتحدعندماالنيوترون)ولكنمضاد.ونيوترينووإلكلزون،

هوحيثمنالبقاءيواصلوإنما،النيوترونيتحلللاح(ولس!4،وله!ديوتيرون

استقلكه(.عناللتازلطريقعنكنلك

نوعهافىتحثثالتىالفهمصعبةالتحويلاثهذهمل!فإننلكومع

التحرككمية)أوواللفالكهربائيةوالشحنة،الطاقةببقاءمصحوبةتكون
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الكمميكانيكاأناعتبارهوالتهكمإلىيدعوالذىوالشيء(.الحقيقىالزاوى

الهيدروجين،لذرةالفعلىالوجود،وبالفعلوثباتها.الضوءذراتوجودتفسر

التى،الكلاسيكيةللفيزياءوفقامستحيل،وإلكترونبروتونمنالمكونالنظام

بيناثكلزوستاليكىالتجافببسببداخليالتفجرسوفبأنهالتبأت

بالثبات1291عامفىالكلاسيكيةشبهبورنظريةوسلمتعناصرها.

!مالمبكرةالصورةهىالنظريةهذهوكانت.تفسرهلمولكنهاآنفاالمذكور

يكتبلمفلكومع.الطاقةتكميةمل!جوانبهابعضوبقيت،الكمميكانيكا

.الأخرىجوانبهالمعظمالبقاء

عندالكلاسيكىشبهالنموذجفىدقيقةسرعاتمعالدقيقةوالمدارات

اثكلزونيتحركحينعلى،المثالسبيلعلى.موجودةغيرأنهالتينبور

137/3،،ولءا-3عندللهيدروجينالمثارةالأولىالحالةفىبورلنموذجوفقا

الكم،ميكانيكاتتضمنولا.الكملميكانيكاوفقاالإطلاقعلىيتحركلافإنه

أتممتأنبعدذلكاكتشفتكما-الكينماتيكابور،نظريةخلافعلى

ء!ولول!(.691الأهالنسبىالإلكترونكينماتيكاعنللدكلؤراةأطروحتى

توحلمالكمميكانيكاعلىالكلاسيكى!الطابعلإضفاء7بومديفيدومحاولة

غيربوصفهاالكمميكانيكااتهامفىخطأعلىأينشلينوكان.جديدةبتجارب

الذاتى.تفسيرهانقدفىصبوابعلىكانأنهرغم،أساسيةبصورةكاملة

س!!وللا!(.أ)؟979بالتعادلبورأينشلين-مباراةانتهتثمومن

الموجةازدواجيةإلىيرجعلاالكممسلؤىعلىالكينماليكا!دانأنعلى

كائناتفلكوانتوناتهذا:مل!شيءيوجدلالأنههكذا،المعروفةلجسيم

وله!ء!ول6791ح!أ!+3!عمح!ولح391!هموجاتهىلاوجسيماتهىلا،فريدة

تسلكمعينةبيئاتفىدامتماولكن.ولهأ؟س!ا-ليمحط4ورة4!ةلأأ!ة!)ه991
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القوليجوز،الموجاتمل!أخرىبيئاتفىوتفعل،الجسيماتمتلالكوانلؤنات

ممكنة.مجالاتأنهالئبالإضافةممكنةجسيماتإنهامعا

دواملاوهوألاالكوانلؤناتمنللنظرلافتاآخرملمحانعالجالآندعنا

)-ى(،الكترونعلىالمحتويةالتالبةالكبفبةالنغيبراتنأملبعضها.

:*محددغيرقريبثقيلوشيئألأ(جاماأشعةوفوتون)+ع(وبوزيترون

11اثلاستحدا11

11ءلإفناا11

*++ج+-ع-*+لأ

لأ+لأ-+ع+-ع

أنمتلما،الفوتونفىمسبقايوجدانلاوالبوزيلزوناثكترونأنلاحظ

أشياءانبثاقحالاتمنوهما:عليهالسابقةالموادفىمسبقايوجدلاالفوتون

إنهاإذ:غريبةمعمليةأشياءليستالحوادثوهذه.جذريةبصورةجديدة

وجهوعلى.الأخرى"السماوية"والأشياءالنجومفىالوقتطوالتحدث

تصادماتعنالناشئجامالأشعةشديداتدفقاكوكبنايلتقى،الخصوص

آنفاالمذكورينالتفاعلينوفىمجرتنا.مركزعندالبوزيترونالإلكلزون

قبلشيء،لاأعنىذاتها،الشحنةهىالكليةالكهربائيةالشحنةتكونمعا

فى*المسمىالثقيلوالشيء.محفوظةأيضاالكليةوالطاقة.وبعدهالتحويل

كميةبقاءتضمنالتىالتحرككميةيوزعأويملضالأولالتفاعلمخطط

(.الكلبةالخطبةالنحرك

فىتحتجبحينعلى،الأولالتفاعلفىتنبثقالكلالةأنلوحظولقد

تنصيصعلاماتفىو"إفناء3"!استحداثالكلملتنووضعت.الثانىالتفاعل

اقالقائلالشائعالخاطئالافلزاضعلىتقديمهمايتمإذمحالتان:لأنهما
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*المادةشمميةهىالمضللةالأخرىالخاطئةوالشممية.الكلالةنفسهىلأمادة

الكوانلؤنات:ذلكونحو،السالبةوالبرولؤنات،الموجبةللبهكلزونات+المضادة

تكون،بالطاقةتقاسالتىالمادةوكمية.الكوانلؤناتملوتماماماليةأ!مادة

اللقاعلاتفىالحالهوكمااحتجبث،أوالكللةانبئقتلوحتىمحفوظة

طريقعنوالنيوتروناتالبروتوناتلتشكلممالالة،وبصورةآنفا.المذكورة

عنتشكلهاإلىبالإضافةالصغر،بالغةكلالةلهاالتى4،وولا!كواركات

ثابتة.تظلالطاقةولكنالكللة،تزدادكللة:بلاهىالتى،الجليوناتطريق

المففودةالدفة3-4

غائمةأومتباينةأنهاهىللكوانلؤناتالمدهشةالأخرىوالخصوصية

الفيزياءفىالخصائصكلتكونحينعلى.حادةأودقيقةتكونأنمنبدلا

ومعظم،الكمفيزياءفىكذلكتكونمنهاقلةأننجد،حادةالكلاسيية

الديناميكبة،المتغيرات،الحقيقةوفى.ضبابيةأوحادةغيرتكونالخصائص

بتوزيعاتللتصق،واللفالزاوى،أوالخطىالتحركوكمية،الوضعمل!

طاقة،المثالسبيلعلى.استثنائىنحوعلىفقطالحادةالقيموتملك،الاحتمال

)وهذه.مغناطيسىمجالفىا!كلزونولفهمودها،حالةفىالنرة

التؤزيعاتلأنخطأ،وهذا7.+اللايقينأو"اللاتحديد"شممىماغالبابيةالضب

(.فيزيائيةلأشياءحالةوليس،للعقلحالةواللايقين،لقانونخاضعةتكون

أنهايفلزضفقطالكهربائيةوالشحنات،والكتل،الزمانمنالفاصلةوالفترات

.محددةقيماتملك

ربماولكنلالك،أوالكلالةهذهتكونأنإماالذرة،المثالسبيلعلى

ا-ح.الاحتمالمعو"هناك*ح،الاحتماكمع"هنا"نفسهالوقتفىتكون
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)وربماهناكأوهناتكونأن"تقرر"محيطهامعالذرةتتفاعلوعندما

يسمىالئشابكوفقدان(.يتضمنلاوربماللقياسأداةالمحيطيتضمن

ثمومندليلى،أوأسىنحوعلىتتحللالأخرىالارتباطاتوكل/لر/تطق.

فجأةاللااتساقيحدثربخما،العكسوعلى،مقاربنحوعلىفقطلتقطع

3-3.شكلانظر(.الفجأة)"موتوبالكلية

اشماقاللا

هناكأوهناإما-هناك)أ-ح(وهناح

موضعيعينالمحيطمعالتفاعل:كلاسونتحول-الكوانتون3-3شكل

،حالاحتماكمعهناهووالذى،بدايةالصحيحموقعهمنأزيلكوانتون

أ-ح.الاحتمالمعالآخرالجانبوعلى

تحركوكميةوضعا،الكوانتؤناتتملكعامةبصفةالنحو،هذاوعلى

القيموتنبثق.الحادةالقيممنبدلاطاقةولؤزيعاتولفا،معا(،وزاوى)خطى

مثلإلىأقربأوكلاسونليصبحبيئتهمعالكوانلؤنيتفاعلعندماالحادة

التحرككميةمل!ول،الديناميكىالمتغيريأتى،عامةبصفةوبالتالىهذا.

أنهوالضبابيةهذهفىوالسببمه.معيارىانحرافأوتشتتمع،الخطى

الربطأوالارتباطأعنى،متسقةحالةفىيكونماعادةالمعزولالكوانتون

أومميزة)دوالأكثرأوأساسيتينلحاللتن(الموزون)المجموعالإضافى

الكم.لميكانيكاالمميزةالسمةهوالحالاثتشابكأوالإضافىوالربطذاللة(.

أبدا.للحظلمذلكورغم
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طبيعياكانسواءعيانى،شيءمعالكوانتونيتفاعلعندماذلك،ومع

المذكورالأعلىالوضعفإن،القياسجهازمل!اصطناعياأو،النيوترونمل!

المخ،مثل،كثيفوسطفىأنهوقدر،الأوليةعناصرهأحدإلىينحلآنفا

غيرمنالكمميكانيكاوأنتقرببا(،ا-615)5الأجل!ميرالاشماقيكق

فإنولنلك.النفسلعلموبالتالى،الأعصابلعلمملائمةتكونأنالمحتمل

الأعلى.الوضعقصةمعنواصلدعناذلكومعميتا.ولدالكمأعصابعلم

فجأةالمشمقة(الحالة)أوالإضافىالربطيتحلل،كوبنهاجنلمدرسةوفقا

نتيجةبوصفهفقطهكذاويفعل((،ذاتية)أومميزة)حالةحادةحالةإلى

يفترضلمآنفاالمذكورالتفسيردامما،أعجوبةمننوع-التجربةأوللقياس

)البدي!ات(الأساسيةالافتراضاتتحليلولكن.الحادثةلهذهآليةأىأبدا

ء!ولول!(فيهاللملاحظنظائرأىظهورعنالكشففى.يخفقللنظرية

67691(

يحدثلاكانوا!ن،يحدثالردأوالتحللأنهوالناشئوالإجماع

العيانية،الفيزيائيةبيئتهمعالكوانتونلتفاعلكنليجةوإنماللملاحظةكنتيجة

3(3301،اح3!ول!ط7"2)انظرأوتوماليكيا.يعملعداداتكونأنيجوزالتى

أنمنبدلامستمراالتحللأوالملاحظاللااشماقيكونذلك،علىوعلاوة

تغييرطريقعنوذلكتجريبيا،معدلهفىالتحكمويمكنلحظيا،يكون

الكلاسيكيةوالعوالمالكمعوالمبينالحداممنإذ:الحالةعناصربينالمسافة

ل!!(س!ول(س!*)6991المرء.شاءمتىهكذاتغييرهيمكن

ودى،أينشتينشمعدأنللسببيةالجزئيةللتبرئةجازإذامتأخراجاءوهذا

الأمل،خيبةمنحزناالأمربهمانتهىربمانلك،ومع.وبيل،وبومبرولى،
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عمليةاللااشماقأنمؤداهالذىالافتراضشمتبقىالواقعيةالنظروجهة!!ن

3-4.الشكلانظر.معيناحتمالمعإلالتبثقلاحادةحالةكل:عشوائية

الملاحظ

ا

انتونالكو

حادةحالة-إضافىربط

)أ(

البيئة

ا

انتونالكو

حادةحالة-إضافىربط

)ب(

المتسقةالحالةدالة"لااشماق"أوتحلكعنمتنافسانرأيان3-4شكل

هوالملاحظةكوبنهاجننظروجهةأوالذاتىالرألى)أ()*موجة"(.

محكوما،أمحراكانسواء،البيئةمعالتفاعل)ب(؟الرئيسىالمحرك

السببيةيبرئمنهماتفسيركلأنالتهخمإلىيدعوومما.التحلليسبب

جزئى.نحوعلى

الديناميكىللمتغيرالنموذجىاللؤزيع.المعزولالكوانتونإلىنغذدعنا

المعيارلىبالانحرافالمسماةالوسيلةمه،عرضمع،الشكلجرسى4

تكتبالتحركوكميةالوضعتوزيعوعروضلللتاين(.اللزبيعىالجذر)أو

تأخذربماهذهاللشتتحالاتمنحالةوكل.التوالىعلىك!و!ك!عادة

لم7يكونحيث،+د//لمأعنى،ثابتأدنىحدلهضربهاحاصنلولكن،قيمةأى

غيرو!الحاد،**:.كل!كه!ب+4/،لميعنىوهذاجدا.الصغيربلانكثابت
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المشهورةالمتبايناتإحدىهىوهذه.بالعكسوالعكسكبير،حدإلىالحاد

فىمبدأالمغلوطالاسموهذا".اللايقين"علاقاتعادةوشممى،هيزنبرجعند

فىوالسبب.معروفةغيرولكنحادةالكمةتحركوكميةوضعبأنالاعتقاد

يقومالذىالشيءيشوشقياسها،محاولةفى،المجربأناللايقينهذاوجود

تحديدلاحالاتأننجد،التهكمإلىلذعووبصورةالنحو،هذاوعلى.بقياسه

أثراوبوصفها،وسببيةكلاسيكيةحدودفىالأمربادئفىلقسركانتالكمة

يسمىماإلىونسبت،نقائصبوصفهاإليهاونظر:معينةبشريةلتدخلاث

النظريةالفيزياءفىالمبرهنةاعلترت،ذلكإلىوبالإضافة.الملاحظأثر

العارفة.الذاتتعرفهأنبمكنبمايتعلقمبدأثوريا:إبستمولوجيامبدأ

اللقاءبعدسادالذىالتفسيرهوالدقةوجهعلىهذافليسذلك،ومع

الفيزيائيينمعظمقبلوعندما3591،عامفىوأينشتينبوربينالمشهور

وتبعا.الكملنظريةالرياضيةللصوريةكوبنهاجنلقسيرأوالرسمىالتفسير

اعتقدكما)حادة(محددةخاصيةقيمعنالقياساتتكشفلااللقسيرلهذا

إلايصحلاهذااللقليدى،باولىاعلزفكما،وبالفعلتولدها.وإنما،أينشتين

أيضاوهناك،والاسلقطاب،واللف،الوضعقباساتمل!التوسعيةللقياسات

والتىالموجى،والطولوالكلالة،،الزمانقياساتمل!،توسعيةغيرقياسات

مسبقا.موجودةقيمعنفقطتكشف

الكلاسيكيةالواقعية:الواقعيةمننوعبنبينلللغييزملائمةفرصةوهذه

مثلالكلاسيكى،الواقعىيسلم.العلميةأوالجديدةوالواقعية،الساذجةأو

كلتحتحادةقيملهاالخصائصكلبأن،وبل،وبومبرولى،ودى،أينشتيق

فقل،أخرىبعبارةذلكلضعأنشئتواعذ.الأوقاتكلوفىالظروف
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دامتوما.خفيةمتغيراتتملكهاالخصائصكلأنالكلاسيكىيفترض

هذايحققلكىالكلاسيكىعلىفيجب،المتغيراتهذهتتضمنلاالكمنظرية

الجديدةالمتغيراتهذهبمثلالمعياريةالكمنظريةيغنىأن،الفرض

.المناظرةوالتعريفاتوالفروض

:أ529عامالمشهورةمقالتهفىالدقةوجهعلىبومديفيدفعلهماوهذا

للوضعأحدهما:خفيينمتغيرينلقديمطريقعنالكمميكانيكاوسعإذ

بوممقالةأنعلىالكينماتيكا.حددمباشرةذنكوبعد.التحركلكميةوالآخر

إعادةبوضوحقاومواالذين،كوبنهاجنلبريقالحافظينغضبأثارت

إلىانقلبواالذينالثوارعنالقديمةالقصةإنها.النظريةأسسفىاللقكير

،الحالبطبيعةولكن.السلطةعلىفيهاحصلواالتىاللحظةفئمحافظين

لهاليسالبحثموضوعالمحافظة،الاجتماعيينالمحافظينطريقةعلىجريا

فكرى.كسلمجردهىوإنما،سياسىإضافىمعنى

تجريبيا،للاختبارقابلةمبرهنةبيلجوزيفماأثبت،الزمانمنعقدوبعد

وفى.الخفىالمتغيرنظرياتمنكاملةبفئةوالمتعلقة،المشهورةبيلمتباينة

ذلكوفى.المعملفىالمبرهنةهذهوالمعاونونأسبكتألينفند8191عام

هوهذايزالولا".الواقعيةافندتالتجربةأنلعلممجلةقررتالوقت

مفتاحى.فلسفىلمفهومالفضفاضالاستعمالعلىمحزنتعليق-الإجماع

ولكن".موضعيةؤاقعيةكانتالضحيةأنهوالزعمدقة،أكثر)وبصورة

كلاسيكيةربطبعنىوإنما:الفلسفيةبالواقعيةيتعلقلاالخلفىالإردافهذا

لا(ولء330انظربعد.عنالفعلفرضبنفىروزن-بودولسكى-أينشلين

مالاخئبارتجربةإلىالعلماءلجأأنحدثفقدأمر،منيكنومهما7"2.
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العالمحقيقةفىالاعلقاديدعونلاالذينوأولئكواقعا.يلائمفرضاكانإذا

وسط.تأملفىانهمكواالخارجى

الواقعيةهىالعحث.موضعللتجربةبالفعلالوحيدةالإصابةبأنوأسلم

بطريقةالمعياريةالكحصوريةلقسيرويمكن.الساذجةأوالكلاسيكية

توجدفيزيائي!ةهوضوعاتحدودفىأعنى(الملاحظمن)متحررةموضومجة

تكونأنمنبدلاحادةجمرليناميكبةبخصائصكانتوان،مساعدةلون

.!(لاول!س!ا؟679"3791"ء8591،حء!ح!-ل!حا!عأملة4(ءلةا1.399)699ةحاد

هذاضوءوعلىالكلامجكية.غيرأوالجديدةاشوا!ةباسمهذهشتئمودغا

فىصوابعلىبوركان:بالتدإدل3591عامأينشتينبور-مباراةانتهت

حينعلىالذاللة،تأجدفىصوابعلى!نلمأنهمع،الكمميكانيكاتأييد

صوابعلىيكنلمأنهمع،بالواقعيةالتطقفىصوابعلىأبنشلتنكان

3-3.الجزءفىتبينكعابالكلامميكص،التبلقفى

أو8اللاتحديدو+حالاتالتبديداتأننجدالجديد،الواقعىالتفسيروفى

شانفلكفىشأنهاموضوعيةتكونالبحثموضع"اللايقين*حالات

لاأملوح!سواءذاتها.فىلمحكوانتوناتضا!إنياالت!.الاحتمالات

(!لاء!ول3791.06791،!8591ة05ولحذ443!ةول!33"2ةا؟محا-لأ!صكأهول4

كتلهىلاالكوانتونات،أخرىوبعبارة4!ءأ*!!5991،30ا"عااأ30.)9؟91

التحديد،جيدشكلإلىتفتقرغائمةممتذةنقاطهىوإنمابلى،هىولانقطة

.والفمانالمكانعلىلتؤقفالتىالدالةا،أديا2تعادلهذهمئلىنقطةأىوكثافة

والشحنةوالطاقةالكللةكثافاتعنالاختلافتماممخللفةهذهالكمةوكثافة

عندمماهالحجمعنصرفىأد!ا2ضربحاصلفإن،وبالفعلالكالشيكية.
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35فىحاضرايكونالكوانتونأناحتماليساوىالمكانمنمعينةنقطة

فقطيعتمدلاالثانىالاحلقالهذاأنالملاحظومن.الوضعقياسإنجازعند

،القياستكنيكعلىأيضايعتمدوإنما،معينمكانعندالظهوراحتم!على

فقط.الكمميكانيكاباستعمالحسابهيمكنلاولذلك

بين.عه"لمه!"+4/المهكذاالمسماةالرابعةهيزنبرجمتباينةفىقولكما

فكرتجربةأساسعلىالصيغةهذهبوراقلزح؟!والزمان!الطاقة

فىتظهرالصيغأنرغمولكن.الكمميكانيكاعلىاعتراضاثلتفنيدصممت

ح!ولول!(الكمميكانيكامبادئعنللزملافإنهالقريبا،المدرسيةالكتبكل

قانونتناقضلأنهاالنظريةمنجزءاتكونأنللصيغةيمكن)0791.ولا

متغيرالزماناممنالقائلالمسبقالافتراضإلىبالإضافة،الطاقةبقاء

هذهاستثمرتفقدذلكومعلمه.صفرتشتتلهمتغيراأعنى،كلاسيكى

تقديملتسويغاستخدمتحبث،الكمإلكترودينامبكافىالشبحيةالمتباينة

الطاقة.بقاءعلىتخرجسوفالتىالكائنات)افتراضية(،تقديريةجسيمات

عه3الطاقةيستعيرأنيمكنالجسيمأنلإثباتمحاولةجرتوبالفعل

المرءأندرجةإلىالقصيرلمهالزمانخائلمحظورماشيءلفعلالمطلوبة

الإنذار.صفاراتقبليسرقالذىاللصصو-يلاحظهلن

تحتالنظريةإلىخياليةوعملياتجسيماتفربتالنحوهذاوعلى

أداةالحجةبأناعترفناإذاخاطئشيءيوجدولا.زائفةصيغةحماية

التقديريةالجسيماتا!نالتعقبد:يكونماكأشدمعقدةحساباتلتيسيرمساعدة

الهراءكليلقىماعادةولكن.بلفعلمحفوظةالطاقةوإن،واقعيةليست

جاد.بوجهاللقديريةوالعملياتبالجسيماتالمتعلق
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فقط،ممكنتانقيمتانلهاللفإنغالبايقالآخر:تحذيرهناكنلكومع

اللافالجسيميدخلعندماأنهوالصواب.صحيحغيروهذا.وأسفل.أعلى

مح!،المذكورتينالقيمتبنمنأىعلىيسقطلفهفإنمغناطيسيا،مجالا

حالاتهمنتراكبفىيكوناللففإنوإلاجرلاخ.-شلتيرنتجربةأظهرته

تعسفية:لفحالةعنالمبتذلةالصيغةتظهرهكما،لأسفلأولأعلىلحادة

للأاحص=لم،(ااحى+فىاإ!)حصحهـاح،ولس!ث!(نج،؟!أح/وللملمولك4رلمص!-)ثة5!اءيافىأ(3؟لم؟+ل!-017

متساويةبصورةشمهمان،وأسفلأعلىالحادئان،الحالتانكائتإذا

أهد41،أكببوتعلامةهىوهذه.لم،=ل!=7/17فإننالتعسفيةاللفلحالة

71!=15(؟/1-7حص+:متساوقياسفى!اهحالاتتراكبهىحالتهجهاز

ا)!أ

والتىبالظفر،الهواءفىالمقلوبةالمعدنيةالعملةهوالكلاسيكىوالنظير

!الحادةوالظهرالوجهحالاتمنتراكبفىإنهايقالربماانطالفهاخص

ميكانيكامنالمبكرالوقتخلرالتراكبتمركزالفيزيائيينمعظمأغفلولقد

مقداروتفسير،الحادةالطاقةمستوياتحسابعلىالتأكيدكانوغدما،الكم

القرنمنذالطيفىالتحليلمناظيرطريقعنالمتراكمةالمعطياتمنهائل

أكدفقد،الحساباتبهذهمهتمايكنلمالذى3591،شرودنجرأما.العشرين

الكم.نظريةتميزانسمتانوهما،والاشتراكالتراكبتمركزينبغىكما

سوىشيئاليسالإضافىالربطوحقا،واحد،شيءالسمتانهائانوبالفعل

لكوانتونأكثرأوحالتينحالتينا!نالقولأنهذاومعنى.الذاتىالاشتراك

هذاوعلى.ملشابكتانإنهماالقوليعادلإضافىنحوعلىترتبطانمفرد
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أساسيةمخللفةلحالاتسواء،التشابكهىالأساسيةالخاصيةتكونالنحو،

مختلفة.لكوانتوناتأممفرد،لكوانتون)حاذة(

للردالفابلةجمرالمصكفة3-5

مفهوعتوضحالاحتمالحساباتأنعامةبصفةبهالمعترفمن

للسببخاطئالرأىوهذا.04+!!33ءولالعشوائيةأوحءول!"3المصادفة

الثنائيةالمتتالبةمث!للعشوائبة:مثالبا،كانواق،البسيطالمثالتأمل.التالى

العملةقلبيقدمهالذى(التوالىعلىوالظهورالوجوه)أو13و30!

مطردةكانتسواءوجميعها،ول.للطولول2المتتالياتمل!وهناك.بالظفر

ذاته،الاحتماللهااه،ا!هوا5مل!مطردةغيرأو515151)5ص!تماما

ليستمئساويةبصورةالمحتملةالحوادثمنالسلايبملوهذه14)+/1(.أعنى

تعرفها.أنلصبغةيمكنلالأنه،التعريفجيدةرياضيةموضوعات

حالةفى1،/1/ظ.ملو،دقيقعامحدلهاليسالمتؤالياثهذه،أخرى)وبعبارة

التعريف،جيدةالمشملسلاتأوالمتوالياتفإن،العكسوعلىالأسية(.الدالة

تلوينطريقعنجيداتعريفهايتمربما،لانهائيةأونهائيةكانتسواء

فىولكن.لواليكوهكذاتعنىالتى"...+فلكوبعد،الأولىالقلبلةالحدود

إذهكذا":6تتضمنلالأنها*دواليك"وهكذاتوجدلاالعشوائيةالثنائيةالسلسلة

الفوضى.=العشوائيةوبابجاز،.شاملاطرادأونظاميوجدلا

يستطيعفلاأ،مللمحئملا5يكونلثائيةعثموائيةمتوأليةفىأنهوبما

وباختصار،؟أ.أو50منلأىالتالىبالحديئتبأأنالعلمكلىحىكائنحتى

ينتمىولكنهلارياضى.مفهومالاحتمل،مفهومخلافعلىالمصالفة،مفهوم
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لحليثيكونلاالعلومهذهوفىوالتكنولوجيا.الواقعيةالعلومإلىالح!دلمجعة

الطابعإضفاءلآليةبنموذجمصحوباكانإذاإلامشروعاالمصالفةص

متؤأليات!طيقدمأنيمكنجمنىشيءلحالبطبيعةهى-والتىألمحشوائى

!(.ولء!ول!،ك!72*"حاه2"2)انظرائيةعثمواثلحومدلاهية

العلمكلىالكائنسيكونأسوأ.أنهإلاممال!،الكمفيزياءفىوالوضع

استنتاجهاغيرأخرىطريقةبأىلكوانلؤنالحلةدالةاسلتئاجعنعاجزا

لناتجيزلاالحالةدالةمعرفةولكن.المناظرةالحالةمعادلةحلطريقعن

سيواجهالكوانتونات،معالتعاملفىأنههذاومعنى.الاحتمالاتحسابإلا

فقطيحسبأنيستطيعالمث!،سبيلعلىمنا.واحدأىمل!تحدياالإله

يواجهحادوتدمناليمينعلىأواليسارعلىالكوانتونانطلاقاحتمال

الابتدائيةالحالةفىالمنطلقانالكلاسونانآخر،مثلاخذ.قادمجسيمشعاع

الكوانتونينفإن،العكسوعلىذاتها.النهائيةالحالةفىينتهيانسوفذاتها

مختلفتين،حالتينفىالأرجحعلىينتهيانسوفذاتهاالابتدائيةالحالةفى

منهماولكل،الإمكاناتمنكليةفئةفىعضومجردهىمنهماحالةكل

الاحتمالاتلأنهاخياليةوليستحقيقيةالاحتمالاتوهذه.موضوعىاحتمال

الإمكاناتهذه)قارنالحد.وشروطالكمميكانيكاقوانينتجيزهاالتى

يتخيلهاوالتىمحضنحوعلىالمفهوميةبالإمكاناتالقانونيةأوالحقيقية

والتى،لويسوليفيدكريبكىسولمل!الممكنةالعوالمميتافيزيقا-أصحاب

لها(.وفقاشيءأىبصح

شيءفيهايكونأنيمكنالتىحقاالممكنةالحالات،الكمنظريةوفى

أنهبمعنى،أساسيةلاالحالةودالة(.الموجيةالدالة)أوالحالةدالةقيمتملالها
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القيمةهواستنباطهيمكن)وما.أخرىدوالأىمناسلتتاجهايمكنلا

الاحتمال،الكمنظريةفىثم،ومن(،الابتدائيةقيمتهامنلأ!المستقبلية

قدمعلىمعايظهرانالحقيقة)وفىتماما.الطاقةمل!أساسيةخاصية

"ء"الصيغةفىتأتىوالتى،الموجيةالمعادلةأوالحالةمعادلةفىالمساواة

موضوعللكوانتونالطاقةعامليتضمنعاملعلىتدلءحيث=!.ه

(.الموجبةالدالةأوالمناظرةالحالةهى،و،البحث

حينعلى،للواقعأساسيةسمةالعشوائية،الكملنظريةو!ا،أخرىوبعبارة

بصورةموضوجمةسمةأنهامعمشلقةسمةالكلاسيكيةالفيزياءفىأنها

الواقعىللتفسيرو!اإلاللزملاالنليجةهذهأنلاحظفلكومعمشماوية.

الذاتىالتفسيرالمرءلتنىإذا،العكسوعلى.للإمكانيةالقياسجموصفهللاحتمل

فىإلاتوجدلاالعشوائيةفإن،الذاتىللايقينالقياسبوصفهللاحتملالبايزىأو

الكماحتمالاتدامتما،الحالةهذهفىفلك،إلىوبالإضافةالمشاهد.نظر

السؤالوخاصةموضوجمة.حالةأىفىيوجدشيءفلا،الحالاتمنتحسب

!عيعلضدسوفالهمودحالةفىأومثارةحلةفىالنرةكانتإذاعما

فواتهم.فىالتأملهىللمجربينالوحيدةالمهمةتكونوسوف،الملاحظ

أنحقيقةتظهرهاكما،المصادفةمل!وموضوعيةأساسيةالسببيةولكن

على.الكوانتونعلىوالقيودالقوىعلىأساسيااعتماداتعتمدالحالةدالة

مجالوفىخلاء،فىهيدروجينلذرةبالنسبةالحالةدوال،المثالسبيل

وتكون،أخرىإلىحالةمنتخلالفمغناطيسى،مجالفىأوكهربائى،

مكانفىتكونأنمنبدلاضيقمكانفىالذرةكانتإذاأيضامخلالفة

تسحقهأنللكوانلؤنيمكن،قبلمنلاحظناكما،ذلكإلىوبالإضافة.فارغ
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وهكذا.أ3-الشكلتذكر:كالشونإلىتحويلهبهدفالعيانيةالفيزيائيةبيئته

بالمصادفة.ومرلتطةمنقوصةبقدرةأنهارغم،بالسببيةالكمنظريةاحتفظت

عكسيوجدلاسالما:"(المخرجيسبق)"المدخلالسبقظل،العكسوعلى

أدماصحيح.الزمانمتغيرعلامةلتغييرالمفهوميةالعمليةعداماللزمان

إلىشمافرإلكتروناتإلاهىاءنالبوزيتروناتأنزعمواوآخرينفينمان

تلزكالكهربائيةالشحنةوعلامةللزمانالملزامنالعكسلأنفقط،الماضى

س!!وليا!(.أ)6959العلمخيالهذاولكن.ثابتةالأساسيةالمعادلات

تعتمدوأهدافها،انرصاصاتمل!الكلاسونات،بينالتصادماتوفى

يكونالذى،للهدفالهندسىالمستعرضالمقطععلىأساسيااعتماداالنتيجة

الكوانتوناتتتصادمعندما،العكسوعلىمسلقلة.-سرعة،وبخاصةثابتا،

لأندورأ،يؤدىلاالهندسىالمستعرضالمقطعفإنبعض،معبعضها

المميزةالمنطقةللكوانتوناتوبالنسبةذاتها.فىشكللهاليسالكوانلؤنات

يكونالمقدارهذاثابتا،يكونأنعنوبعيدا.الفعالالمستعرضالمقطعهى

العرضية.الكوانتوناتسرعةمربعمععكسيامتناسبا

سوفالقذائفأنأعنىعنيدا،اللشلتسيكون،أخرىحالاتوفى

سبيلعلى.كيفىنحوعلىجديدةلكوانتوناتالقذفشمببأوالهدفيملضها

تولدسوفالهيدروجيننراتنوىمعالمتصادمةالبروتوناتشعاع،المثال

/7+ل!/-،/+و/+++:التفاعللخطةوفقاوسالبةموجبة+لميزوناتشعاعا

معالبقيةتتحدحينعلى،مرننحوعلىالبروتوناتبعض)لتشتت++

التفاعلوهذاميزونات(.كيفى،نحوعلىجديدةأشياءلإنتاجالأهداف

تحدثوإنما،الطاقةعاليةمصالماتفىفقطتحدثلاممالالةولقاعلاث
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منلوابل)كنتائجالأعلىالأرضىالجوىالغلافوفىالنجومفىأيضا

محفوظةتكونوال!الكهرباجةوالشحنة،الكليةوالطاقةالكونى(.الشعاع

يمكنولائزداد.أنيمكنوكللهاالأشياء!دولكن،العملياتهذهفى

مضاعفةيمكنولكنالمرء،يشاءعندماوالسمكالخبزأرغفةمضاعفة

.الحالب!عةالتعويذاتوليسالطاقةبإنفاقجاءوا!ن-الكوانتونات

المفارفك3-6

مماأكثرساذجاسؤالان!لا،الكمنظريةبإزاءنكونعندماإنناقيللقد

هذهأنالمححققوالاثميء.ينبغىمماأكثرمحالاجوابانجدولا،ينبغى

هولمامضادةنطائجأعنى،كاد4ح*ه3المفارقاتمنكثيراأثارتالنظرية

ونظريةالكلاسيكيةألمجكانيكاأنتماماينسىماغالبافلكومعحدسى.

حالمالبسم،يمكنكيف:الولادةعندبالمفارقةمشممةأيضابتالمجال

مجنوبا؟أومدفوعايكونأنلونمنمتحركايبقىأن،حركةفىيوضع

توجدأن!نجمفبعد؟عنالفيضاناتيسببأنالقمريستطيعكيف

يمكنوكيف؟الأثير،أساسعلىتتوقفالتىغيركهرومغناطيسيةموجاث

أنالأمرنهايةفىينمتزايد؟نحوعلىمتمرداليحمبحلذاتهنظاميتركأن

الحسأوالحدسمعضعنفةغيرأفكارمجردوغيرهاالمفارقاتهذه

بالبة.معرفةأغى،المشترك

منهفذاالمسماهالكممفارقاتمنكلثراأنالمطافنهايةفىواتضح

أنإثباتيمكنولكن.الألفةعدمبممببمربكةأشباءأغى،ذاتهالنوع

القرنمنالئلاثينياتفىقدمالذىالذاتىالتفسيرمنتنشأأخرىمفارقات
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لقعوهىوهيزنبرج.بورقادهاالتىكوبنهاجنمدرسةطريقعنالعشرين

تحللهوبعيدحدإلىمنهاوالمعروف".الملاحظ"أثرعنوانتحتجميعا

4033؟حأس!!ول313شرودنجروقطةكاللا(،)س!7ولهأ(حوللاآس!س!3"1140الموجيةالةالد

ول!!!ول4!كا)انظر4+أول(!كامماولس!52*04!ول"الكميةزينونومفارقة،،!ح

لمة!(.ل!!ولأ؟،!839

تستخدمانمالوهتنللعبتينمنوعةصورهىالكممفارقاتكلأنوأؤكد

المقلوبةالعملةمل!،كلاسيكيةإمااثعابوهذهالعشوائى.الطابعتضفىأشياء

نحللدغاالأشعاعى.النشاطتأثيراتملدكمية-ميكانيكيةأوبالظفر،الهواءفى

العملة!ز:العملةلعبةفىمراحلثلاثنميزليجوزموجزا.تحليلاالحالتين

وسوف.العملةوهبوط،العملةوطيران(الميللتفادىميكنتهايمكن)والتى

والظهر،الوجه،النهائيةللحالاتيكون،لطيرانخل!أنهعلىجميعانوافق

احتمالفا!السؤليطرحغلما!طالاختلافوينشأ؟/1أغى،ذاتهالاحتم!

الملاحظةأنكوبنهاجنلمدرسةالتابعسيرد؟العملةتابطغدماالوجهرؤية

حالثةأىوأن،الأعلىنحوالظهرأوالوجهمعإماالعملةتهبطأنفىشمببت

خلافع!،الملاحظةأنالواقعىسيقرر،العكسوعلى؟/1.الاحتمللها

يتلاشى،العملةئابطحالماأئهأيضايقرروسوفسلبى.تأثيرلهاليس،التجربة

الذىالعلإلىالعملةمناللاطقلنانلد!لعد6الفلزيائىأوالواقعىالاحتملى

إلىيميلالذىوحدههوبالخرافاتوالمؤمنالفيزياء.ف!أوإدراكيتجاوز

3إظهارعلىالعملةيجبرأنيستطيع،محضةعاليةبقوة،اللاببأنالاغقاد

تهبط.حالماجانبألى
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منصغيرةعينةتحللمنتجاتبأحدمنشطاجهازا:الكمنظيروإليك

العملية،لهذهللملاحظةالمقابلالأثرأنسمىأنويمكن.النشاطإشعاعيةمادة

المناصريزعموسوف.كهربائيةدائرةإشع!أوصوتيةإلثلارةملو

بينماكاملةتكونلاالملاحظةأنبماأنهكوبنهاجنلمدرسةالمتعصب

حتىأوالملاحظإلىنسبتهيجبأحدوثفإن،شمجللمالأخيرةالمرحلة

يحدثلمماشمجيلهيمكنلاأأنيالحظسوفالواقعىولكن.وعيهإلى

فيزيائيةحواثمنسلسلةفىالأخيرةالحلقةهىالحالثةهذهوأنأولا،

ضمنأحدوثاحتمالأندرجةإلىهكذاهذاويكون.صارمنحوعلى

التحللقانونأساسعلىالحصروجهعلىيحسبالتاليةالزمانيةالوحدة

سيكونالإبستمولوجىالوضعأنالواقعىيضيفوربما.النشاطالإشعاعى

سلسلةويحدثالعالميخططحيثفيزيائيةتجربةحالةفىذاتهالوضعهو

معالطاقةعاليةبروتوناتشعاعتصالممل!،الحوادثمنتمامافيزيائية

الميزوناتوينتجالأوليةالجسيماتيستخرجوالذى،هيلروجينفراتنوى

التجاربوحتى.السابقالجزءفىلاحظناكما،والسالبةالموجبة+

الأشخاصمنالذراعمدىعلىللبقاءحنراالمجربيكون،السيكولوجية

جاهزين.الأشخاصهؤلاءيكونحالماتجاربهعليهميجرىالذين

كنلكحدسى(،هومامع)لتتاقضبالمفارقةتشممالكوانتوناتكانتإذا

المادةمنه/ه59لشكلبأنهاالاعتقادرغمبعيد،حدإلىالمظلمةالمادةتكون

ولكن،تعكسهولاالضوءتبعثلالأنهافظلمةوشممى.الكونفىالكلية

المفضلوالتفسيرحولها.تدورالمرئيةالأجساملأنتوجدأنهاالمعروفمن

ولكن.بعنفمتفاعلةماديةجسيماتمنأساسيةبصورةلتألفأنهاهوالآن
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شىءعنالكشفيتمسوفالأمرنهايةفىأنهالحالبطبيعةأحديشكلا

والنظرية.الملاحظةبينالمألوفاللقاعلبفضلالمظلمةالمادةحولأكبر

يتعينالتىالوحيدةالفلسفيةالدروسأننجدالحاضرالوقتوفى

مجموعةفىتأتىالمادةهذهأنهىالمظلمةالمادةاكلشافمناستخراجها

!تشافاستعدادعلىنكونأنمنبدلاوأننا،الأنواعمنكبيرةمنوعة

وكانت.العلميةوالنزعةللماديةأخلصناإذاالمادةمنومدهشةجديدةأنواع

ا!نقالالتعقيد:هذاعنفكرةالوسيطالعصرفىالعاشرألفونسوالملكلدى

بسيط.بشيءفنصحه،العالمخلقعنداستشارهالإله

المثالبةمفابلألم!بة3-7

أنهىالخارجىالعالموصففىالرياضياتقوةأنأحياناإلمرءيقرأ

الحجةوهذهط-لةول!س!+(.2مو8)مث!رياضيايكونأنيجبالخارجىالعالم

رموزهابعضتفسيروهوألا،فيزيائيةنظريةأىفىالأساسىالمقومتهمل

أنالمرءيفترضعنلماالح!هوكماوخصائصها،فيزيائيةكائناتحلودفى

الرمزبينالجسورهذهوملو،يأ+3.حالتهافىالنرةطاقةعلىلتل3!!

أنوهوبسبطبسببوذلك،البحتةالرياضياتعنغائبةوالواقعة

منأنهفىالسببهووهذا.فيزيائيةخواصلهاليسالرياضيةالموضوعات

التبديهأنفىالسببهووهذامثلا.العددطاقةونقيدرنجربأنالمعقولجمر

علىواحدةتفسيرمصالرةيتضمنأنمنبدلافيزيائيةلنظريةالصحيح

هناكأنفىالسببهووهذاء!وللاكا!.)!6791رياضيةمصالرةكلطول

س!!ولول!(.أ،؟569داح*!3!ك!ولح72!ومثلا)انظرالكملميكانيكابديلةاتلقسير
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إلايوجدشيء"لالأنهعقلى،الكونأنيعتقدأخرىأوقاثوفى

نحوعلىتخرجالاستثنائيةالجملةهذهولكن+ولح+(.)5"32الملاحظات

منححيوانبينجداخاصةعلاقةالفعلهذايص!،وبالفعل6.!يلاحظالفعل

يمكنولا.الحادثةأوالشيءأعنى،.يلاحظهالذىوالموضوعحسيةأعضاء

فىنؤكد،لزاناذلكومعالعالفة.فىحدأىفقدحالةفىملاحظةتوجدأن

والماضىالحاضر-برمتهالواقعأن،ملائمدليلوبغيرنحويةغيرحدود

وكذلكالسعداء.منوفشتهباركلىسيكون.الملاحظأثرهو-والمستقبل

دامماله،تخصصالتىالماليةالاعتماداتالعلمإدارةعلىالقائمونيقطع

.وملاحظاتمعاملإلىحاجةفىليسالعقلىالمذهب

نر.دغا؟الكملميكانيكاالذاتىللتفسيرتجريبىتأييدأىنجدينيمكنهل

مقنعنحوعلىيبرهنأن291.عامفىكامبلحاولوكماقل،من6هزحكما

صوريةمنالفيزيائيةالنظريةتتالفلس!ه،!ةح(،)0291لقريباقرنمنذ

)فواعدالدلاليةالاقراضاتمنفةوالتفسيرلفسير.إلىبالإضافةرياضية

أنواعمنجماراتهىالاقراضاتوهذه3(.الإجرائيةالتعريفات7والتتاظر*

الخاصيةخيمل!مثلا()دالةأو"إسنادن"،النوعمنالأشياءفةهىف"الفئة

تصوريجوزت،ولقسيرهارالرياضيةالصوريةنسمىوغدمان+.كلفى

رلأ-ظأغىت،ور"المنطقىالجمعبوصفهاظالفيزيائيةالنظرية

الصوريةردامتومامخللفة.نظريةإلىيؤدىتورتبديلفا!نثمومنت.

ولا.تالدلاليةالاقراضاتفىئتحصرسوفالمنظرظسفةفا!نظسفيا،محايدة

أنيزعمونسوفخأنصارفا!نخ،ظسفةمعتاتفقتإذاأنهمنإفنعجب

.تمقثماتفىملضمنهذاوبالفعل:خلؤيدظ
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ذاتهاالرياضيةالصوريةفىتشتزكان،2وظا،ظنظريتينالآننواجهدغا

ل!ر=2ظوأ،تولر=ظأأنهذاومفىتفسيرها.فىتخللفانولكنهمار،

ولصم،التوالىعلى2موامبمؤشرين2ظوظا،نزوددغانلكوبعد2،ت

القابلةأوالتجريبيةنظائرهامعالمئتافسةالنظرياتفىالنظريةللمفاهج!جسرا

توحيدمن2جوجأللملاحظةقابلةنتائجنستخرجدغاوالآنطملاحظة.

32ملأ2ظ،اج31ملأاظلمؤشراتها:المناظرةالآشياءمعالنظريات

صمموأخبرا،المنطقى(،اللزوم)أوالاسللزامعائقةعلى3يدلحيث2،ج

2.جواجبينالحسمعلىقالرةحاسمةتجربةونفذ

فإن،وواقعيةماديةتالد!يةالافتراضاتكانتإذاأنهالواضحومن

حينعلى،فيزيائيةمتغيراتبينعالثاتتكونسوفالمناظرةالمؤشرات

مقترنةالمناظرةالمؤشراتتكونفسوف،وذاتيةمئليةتكانتإذاأنه

الاختباراتستكونالأولىالحالةفى.سيكولوجيةمتغيراتبينبعالفات

أشعةقياساتأوالطيفيةالخطوطقياساتمل!،فيزيائيةوتجاربملاحظاث

وذائية،مثاليةتالدلاليةالافتراضاتتكونحيث،البديلةالحالةوفى.الجسم

فواتنا.فىفحسبنتأملأوسبكولوجبة،اخنباراتنؤدىسوف

الفيزيائى،أوالسيكولوجىالتجريبى،الإجراءنوعيكونأنعسىماذا

البحث؟موضوعظللنظريةالملائمالتجريبىللدليلمنتجاسيعلترالذى

كانإذامابنفسهيقررأنعلىقالراسبكون.القارئمستوىعلىالجواب

التجريبيةالاختباراتيؤدونالتفسيراتمنأيايختارونالذينالفيزيائيون

كانإذامامراجعةعلىقالراسيكونالطريقةوبهذهتكنبها.أوتؤيدهاالتى

هذاوعلىبها.ينادونالتىالفلسفةيمارسونالبحثموضوعالفيزيائيون
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عقلياأمفيزيائياالكونكانإذاماحولالنهائىالقراريعتمدسوفالنحو،

أداءعلىيقدرربما،كافيةالميزانيةكانتإذا:المجربميزانيةحجمعلى

كانتإذاحينعلى،المادةتدرسالفيزياءأنويسلتتج،فيزيائيةتجربة

أنويسدلتج،الخاصةأفكارهفىإلايفكرلاربما،قليلةالفيزيائىميزانية

الذاتيةأنإذنترىوأنت.كوبنهابنمدرسةدائماتمسكتكماعقلى،الكون

الموضوعية.منبكثيرأرخصتصبح

ملاحظكختامية

وخاصة،الكلاسيكيةالأفكارببعضالكمفيزياءاحتفظت،الختاموفى

أفكاروخاصةجذريا،تغييراأخرىأفكاراوغبرث؟والتقدمالزمانأفكار

المادةإلىنسبتالتىالخصائصمنكثيرعنوتخلت؟والمصادفةالسببية

والتفرد،الانفصالوقابليةوالثباتوالكللة،المادةبقاءأفكارمل!،مضىفيما

فيزياءأنفىإذنشكيوجدولا.خاصيةلكلالحادةوالقيمالاسلقص(،)أو

معظميلاحظهالملوحتىالميتافيزيقافىجنريةتغييراتأوجبتالكم

س!!وللا!(.أكا!8591779حة74دا4اولا3!م!2ذلكمن)يستئنىالميتافيزيقيين

الكم،ثورةمنتغييريصبهافلم،العكسعلىالإبستمولوجيا،أما

والوضعيةالساذجةللوافعيةالرحمةرصاصةقدمتالكمئورةأنباستثناء

الحسىالإدراكيقبلماا!نالقائلالقديمالنرىالمذهبمبدأبتأييدوذلكمعا،

المتغيراتأنصحيح.الحسىالإدراكيقبللاماحدودفىتفسيرهيتعين

+الأمورتسمىماغالبا،واللف،التحركوكمية،الوضعمل!الثينامبكية،

لأن،للوضعيةاحترامانحناءةمجردهوالعرفهذاولكن*.للملاحظةالقابلة
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حل.بأيةمباشرةبصورةالملاحظةلقبللاللكوانتوناتالمناظرةا!صائص

.مكبراتيسللزمالكمتأثيراتكلوملاحظة

والوسطيةالمجهرية-المقاييسجميععلى،التجريبيةالنتائجوكل

ظاهراتية.صفاتلتضمنلانظرياتبمساعدةتفسيرهايتموالعيانية-

مئل،البسيطةالمعمليةالوسائلوتحسيناللذريجى،والقياسواقصميم،

جايجر-وعدادات،الفوتوغرافيةالضوئيةوالشرائحوالأميترات،،المقاييس

العالية،الحياةمعتناقضوفى،المعملفىوهكذا.عديدةنظرياتيتطلب

والتجريبيةبها.الشمليممنبدلاالنظرياتبمساعدةالتجريبيةالمعطياتتقدم

والحصالين.للصيالينفقطملائمةتكون

يعتقدبحيثئستعملالتىللتجربةجداحساسةالكوانتوناتأنصحيح

هيزنبرجتمسكالنحوهذاوعلىعليها.يعتمدالفعلىوجودهاأنفى

من!أجزاءوإنما6ذاتهافىأشياءليستالذراتبأناس!ا)(3ولح6ح!!3)171

نظريةاستعم!ولكن.كانطباصطلاحلناأشياءثمومن"،الملاحظةمواقف

النوويةالتفاعلاتمل!،معاملأىعنبعيدالقعالتىالحوادثلتفسيرالكم

هذاوإنكار.للكوانلؤناتالمسلقلبالوجودتتعلقشكوكأىبدد،الشمسفى

للخلطنتاجأووماخ،وكونثوكانطباركلىفلسفةمنبقيةأنهإماالاستقص

لاالأطفاكلأننظرا)النظير:(*المستقل)أوالمنفصلوالوجود"الواقع"ببن

العكس،وعلى(واقعيينليسواأنهميلزمفلابهم،يعنونالذينعنلنفصلون

عننظرةإذننلتيدعنا.الطاقةمفهومتمركزعلىأبداالاعتراضيئملم

للفيزياء.مركزىهوملالماللأنطولوجياالمركزىلمفهومهذاعلىوب

991

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرابعادقصل

يصيرأنهوموجودايالشييكوناأن:ةللهافىالعاه!المفهوه!

"مادة"،كلمةأبدايصالفأندونمنالفيزياءفىموسوعةالمرءيقرأربما

يلرسالمث!،سببلعلىآخر.بشيءيتعلقلاالكاملالعملكانلوحتى

وليس،الصلبةالحالةفىالماليةالأشياءالصلبةبالحالةالمشتغلونالفيزيائيون

فادى+والصفة"مادة"الاسملإهملالرئيسىولسببذاتها.فىالماليةالأشياء

نظريةتوجدلاالفيزياءوفىجدا:عامةأنطولوجيةمقولةالمادةمفهومأنهو

.العملياتصعامةنظريةتوجدلاملالما،المادةصعامة

البارزالدارس+ح!ح،3(،س!؟ولأس!*!.2991)3وينبرجستيفنيعلقد

المركزىدورهفقدالمادةمفهومأنالمجهرى،الفيزيائىالمستوىعلىللمادة

موضوعابوصفه*لمادى"المهجوربالتعريفاحتفظلأنهوهذاالفبزياء؟فى

اءأول!!(ولل)031ستولجردانيالص!الفلاسفةبعضوفسر.بكتلةمزودا

تجاهلواالعلماءأنعلىدليلابوصفهالفيزياءمعجممنالمادةغياب)6"2

ويقدموله"ح(،ل!؟3)9"2الرأىهذامعلشومسكىويتفقافيزيائى".هوما

للفيزيائيينالشخصيةالآراءفىيتمل!المزعومالتجاهلهذاعلىدليلا

النهائيةالمكوناتبأنويلرلغسك.ستابوهنرىويلرجونالمعاصرين

ميكانيكاأنستابوزعما؟ماذا؟حولاالمعلوماتمنأجزاءهىللكون

لتحثلاا.ماذا؟امعرفةفىمخلترةزياداتبوصفهاالحوالثتعالجالكم
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منأنهماولاحظالعابرتين.الملاحظتينمنملاحظةأىلتأييددليلعن

وأنهما؟الواعدةاللقليديةغيرالمعتقداتمنوليسالحمقاءالملاحظات

المادية.علىللقضاءالقديمالمثالىبالحلممدفوعتان

واللاماديةاللاواقعيةللانتباهاللافتةالشاذةالآراءمنبحفنةاللضسكا!ن

،منازعبلاالمادةعلوموهىالكيمياء،أوالفيزياءدراسةمنبكثيرأيسر

البياناتمنأسوأليستالحكمةمنالعصريةالفنهئهذهذلك،إلىوبالإضافة

ا!نالقائلةوماخ،وكونتوكانطوهيوموباركلىلوكعندالمبكرةالظاهرالية

لتبقىمقيدةذاتهافىالأشياءابئ:الظواهروصفعلىمقصورةالمعرفة

الظواهرمذهبنقدفى)انظرأيضا.توجدلاربماأوالسبر"فى!واقعة

أيضاهووإنماف!بب،عقيماليسالسرمذهبأنلكوأؤكدح!وللا!(!6"2

.الفكرىاللذهورعلىمرعبومؤشرالمعرفةلقدمفىعقبة

الإستاتيكاهوالمادةفىالعامةالفيزيائيةالنظريةإلىشىءوأقرب

للتزكيبالمعزولةالعيانيةالفيزيائيةالأنظمةتعالجالتىالكلإسيكية،الحرارية

الحرارةمثل،جزئيةخصائص!أىعنالنظربصرفثمومنالتعسفى،

بحق،)8491(تروسديلكليفوردلاحظكماولكن.اللزوجةأوالنوعية

الفيزيائيةالأنظمةإلىبالنسبةحتىبعيدحدإلىبسيطةالحراريةالإستاتيكا

تهتملاوبالفعل.العزلولقترض،التدفقمل!عملباتلتجاهللأنها،العيانية

الكلاسيكىالصغيرالاقلضادعلمشأنذلكفىشأنها،الحراريةالإستاليكا

بطيئةلتحولجتنلتجةبوصفهتغيركلوتعالج،المغلقةبالأنظمةإلاالجديد،

اعتقدكمادقيقةهىولاعامةهىلاوبالتالى.التوازنحالاتبينزمنبلا

وأينشلين.بلانك
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نتحولأنمنبدفلا،للمادةعاماتصورابأيدبنانضعأنشئناإذا!هكذا

بعيدحدإلىالمجردةالصيغعلىنظرةنلقىأنوأقترحآخر.مكانإلى

منوعةمبادئعلىلقومالتىالصيغ:للغايةالعامةالفيزيائيةللنظريات

تتعلقالمبادئوهذه.حول!مأ(9491302)انظرهاملتونمبدأمل!ومتشددة

الطاقة.وهىألاالوحيدةالعامةالفيزيائيةبالخاصيةجميعا

!ا-االطقة

أنتستطيعولا،الماليةالموضوعاتلكلمشلزكةخاصيةهناكهل

وبعبارة(؟والمجردة،والخيالية)المثالية،اللاماديةالموضوعاتتملكها

ومنوجود،لفاكانا!ن،العامةالفيزيائيةالخاصيةتكونأنعسىما،أخرى

أوأنواعاهناكولكن.الطاقةهوالجواب؟المادةتميزالتىالخاصيةثم

والحرارية،،والمرنة،والكامنة،الحركيةالطاقة:الطاقةمنمنوعةفصائل

والشيءجرا.وطم،والكيميائية،والنووية،والمغناطيسية،والكهربائية

.العملياتمنأنواعلؤجدملالماالطاقةمنكثبرةأنواعاهناكأنالمحقق

العلومفصولمئلللطاقةخاصةكثيرةمفاهيمهناك،مناظرةوبصورة

أو،وسيكولوجية،أحيائيةمفاهيمتوجدلا)ولكن.والكيميائيةالفيزيائية

(.للطاقةاجتماعية

الطاقةمنالمنوعةالأنواعأننجد،الأخرىالفصائلخلافوعلى

نلك،ومعآخر.إلىنوعتحويليمكنأنهنلكوسببتبادلى،بشكلمتكافئة

طاقةإلىكلياتحويلاتحويلهايمكنلاالحراريةالطاقةأنواحد:قيدهناك

الديناميكىبالنظاممرتبطايظلبعضهالأن،عيانيةميكانيكيةأوضاملة
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فىالثانىالقانونعنهايعبرالجزئيةالاتجاهفىالأحاديةوهذهالحرارى.

المجهرية،الفيزيائيةالعملياتفىيؤثرلاالقيدهذاولكن.الحراريةالديناميكا

معدل،الحالوبطبيعةدورا.؟بلانكثابتفيهايؤدىالتىالعملياتأعنى

)والمعدلثابتا.يظلمغلقنظام!تحدثعمليةأىفىالداخلةالكليةالطاقة

توزيعاعامةبصفةالشىءيملك،الكملميكانيكاوفقا،لأنهمطلوبالأضافى

كلأنفىالسببهوالكمىالبقاءوهذا(.حادةأوواحدةقيمةمنبدلاللطاقة

الكلاميسوغبدورهوهذا.تبادلىنحوعلىمتكافئةتعتبرربماالطاقةأنواع

عامة.بصفةالطاقةعن

يغمرانالطاقةلبقاءالعاموالمبدأللطاقةالعامالمفهومفإنفلكومع

فرعكلبعرف،وبالفعل.الأساسحجرعندمنهايقعانأنهمارغمالفيزياء،

يثبتأوويفترض،الطاقةعنبهالخاص)مفاهيمه(مفهومهالفيزياءفى

نجمعولكى.العامالمفهومفرعأىيعرفلاولكن،الطاقةبقاءعنقانونه

سبيلعلى.المناظرةالفروعربطإلىحاجةفىلزاناأكثرأونوعينطاقات

يمكنلاكهربائيامشحونتازأوسائلمنلأنبوبالكليةالطاقة،المثال

الحرارية--المغناطيسية-الكهربائيةللديناميكاالبينىالعلمفىإلاحسابها

أنلقررالفيزياء!فىفينمانمحاضراتأنفىالسببهوهذاولعل.المائية

شماعدناهللزئ.الطاقةتكونأنعسىماتعرفلاالحاضرالوقتفيزياء

نر.دعنا؟الفلسفة

الكلاسيكيةالميكانيكامن،الأساسيةالفيزيائيةالنظرياتكل:المفتاحإليك

والديناميكاأينشتينعنداللثاقلنظريةإلىالكلاطسيكيةالحراريةوالديناميكا

اهاملتونإلىنسبةأهاملتونيةصوريةفىصياغتهايمكن،الكميةالكهربائية
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والشيء(.لاجرانجإلىنسبةالاجرانجيةصوريةمنها،قريبشيءأو

للمشارالكليةالطاقةيمل!+مؤثرأودالةهوهذهمل!نظريةأىفىالوسط

تسمى(معرفة)غيرمعينةأساسيةومتغيراتزمانعلى+وتعتمد.إليه

انتشارمعادلات)أوالحركةومعادلات.معممةتحركوكميةمعممةإحداثيات

أومجالاأوجسماأوجسمياكانسواء،البحثموضوعللشيء(المجال

بهذهيتعلقفيما+تغيرلمعدلاتالمعادلاتمننظاماتشكلكوانتونا،

.القوةناقصشماوىهـا)الميلدرجة،الخصوصوجه)وعلىالمتغيرات

وبعبارة.المعممةبالإحداثياتيتعلقفيماالطاقةفىتغيراتغيركلويسلالزم

أوللطاقةتطابقأولضاتلعثميوجدأنمنبدلاماشيءيحثلكى،أخرى

.الظاهرةيبدعالد،ل!:البليغةصياغتهفىكورىبييروقال.الميلدرجة

التالى:نشلزطوهكذا

التغبر.قابلبةتالطافةنرلف

النحوعلىالعبارةهذهكتابةيعيدسوف،المؤلفهذامل!،والمعلم

التالى:

للتغير(.قابلهوستع=طاقةلهس:)سلكلبالنسبة

بافتراضونبدأ.للعملالتعريفهذانضعالآنودعنا

للتغير.قابلةفقطالعينيةالماليةالأشياءكلأمصمالرة

هذاومعنى

للتغير.قابلا!كانإذاوفقطإذاعينياسيكون:سلكلبالنسبة

فىشائعةمواضعةوهذه3.مادىبكلمة"عينى"كلمةساوينالقداملاحظة

الفيزيائبةالمجالاتلاشتزاطنا،وتبعاالفيزياء.فىشيوعهامنأكثرالفلسفة

2-2(.الجزء)تنكرتماما.الممتدةالأجساممل!مالية
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قابليةحدودفىللطاقةالأنطولوجىأوالعامللمفهومتعريفنايظهر3ملاحظة

للتعريف،قابل)غيربدائيايكونأنمنبدلامعزفمفهومأنهالتغير

صياغتهاتتمنظرياتفىلظهرالتىالطاقةمفاهيم،العكسوعلىومعزف(.

.النظرياتهذهفىبدائيةمفاهيمتكونهاملتونأعدهالذىالشكلفى

تغيرلأنه،للمكاننوعأبسطهوالمكانتغيرأرسطو،لاحظكما3ملاحظة

يكونالذى،الكيفىالتغيرخلافعلى،ذلكإلىوبالإضافة.فحسبكمى

إلىبالنسبةساكنايكونما،المرجعلإطارنسبيايكونالمكانئغيرمطلقا،

اعلترهالذى،فالسكونثمومن.أخرىأطرإلىبالنسبةمتحركايكونإطار

التوازنومفهوم.للحركةجداخاصةحالةهوللأطئمياء،طبيعيةحالةأرسطو

ا!نالقائلةالعبارة،مناظرةوبصورة.السكونعنالمفهومهذايعممالثابت

3)"مبدأالتوازنتعيدبطريقةلاضطراباتشمتجيبتوازنفىالأنظمة

عندأساسيةبصورةالسكونيةالعالمرؤيةلترئأنهاتبدوسوفلوشاتيلييه(

قانوناليسالبحثموضوع"المبدأ"لأن،كذلكليسهذاولكنأرسطو.

.المحددةالحالةهذهلتحديدقاعدة:الثابتللتوازنمعيارهووإنماللطبيعة

فىالأسواقا!نالقائلة،المعياريةالاقتصادياتمصادرةممالالة،وبصورة

الرشبهة.علىالقائمالتفكيرمنجزءهى،اضطربتإذاإليهتعودأو،توازن

،الخصوصوجهعلىبالسكونمغرمةليستالطبيعةأنالقولوخلاضة

عمليةفىيكونشيءكل،هيرقليطسقالوكما.التوازنيؤلهلاوالمجتمع

.متجاورانالتغيروقابليةالواقع:تغير

معايسللزماناوالمصادرةالسابقالتعريفا!ن

طقة،لهسظيئطد؟،موضوطسطن/في/:سلك!؟لنسبةنظرلة
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و/لعكسصحيم.

هى:الأولى.مباشرتاننتيجتانلهاالنظريةوهذه

العينية(وغير،والخيالية)المئالية،المجردةالموضوعاتألمنطقيئللازمة

الطاقة.إلىتفنقر

قولك::حذرك)وخذ.طاقةلهاليسالطاقةمفاهيم،المثالسبيلعلى

صفر.=خنفسهالقولهوليس،كميةخاصيةتمل!حيثخ،-دونمن

صفرللبقرةالبنكىالحسابفىالرصيدا!نالقولهوليس،المثالسبيلعلى

فىالحالبطبيعةكناإذاإلا-البنوكفىحساباتيملكأنيمكنلافالبقر:

.الحياةتكاليفسئمواالذينالميتافيزيقيونتخيلهاالتىالممكنةالعوالمبعض

الأمخاخأننعنى:"تنادتغير،والنظرياتوالفروضالمفاهيما!ننقولوعندما

يجوز،المثالسبيلعلىمخلالفة.أفكاراالآنتفكرفيهالللقكيرالمستخدمة

هذامل!مفهومكلولكنحد.أقصىإلىالطأقةمفهومتعريفيعيدأنللمرء

لتغيرلاالمتواليةالمفهوميةالمرءإبداعاتانفقلشئتوا!ن-لهلازمن

لامادية،المادةمفهوما،باعتبارها؟المادةمفهومعنهذامل!وقلبذاتها.

حباة.ذاتغبروالحباةلامتحركةالحركةوكذلك

هى:السابقةللنظريةالثانيةالمباشرةوالنتيجة

)تحذير:عمليةأوحالةأوشيئاوليست،خاصيةالطاقة2لمنطقلةللازمة

وهما،مترادفلينكلمتينبوصفهماو"إشعاع""طاقة"الكتاببعضيستخدم

(.طاقةيملك،كذلكهوحيثومنشىء،فالإشعاع،كذلكليسا

مؤثر!أوبدالةإمالقلاليهايمكن،خاصيةالطاقةلأننظرالمملاحظة
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تعسفيةقيمةهى+سا(ح+*،،.أ)دااممنالمرءيقولربما،الكلاسيكيةالفيزياءوفى

لإطاربالنسبة،،والزمان*،النقطةفىالمعينحللشيء5النوعمنللطاقة

البحثموضوعوالدالةول.الطاقةوحدةفىقياسهاأوتقديرهاوتمم،المرجع

كلفئةهىححيث:ع،ح*ع3+***علأ"-العامةالصيغةإذنلها

،اللحظاتفئةتمل!و+الإقليدى،-3المكانلض!و؟حالممكنةالعينيةالأشياء

وفى.الواقعىالخطو"،الطاقةوحداتأعولض!،المرجعأطرفئةتمل!وع

فئةحمحلهايحلصأفإن،الكهربائيةأواللثاقليةالطاقةمل!تفاعلطاقةحالة

طريقعنالطاقةتمثيليتم،الكمفيزياءوفى.العينيةالكائناتمنلزوج*ح

الكلالة+لكوانلؤنالحركيةالطاقةمؤثر،المثالسبيل)علىهاملتونمؤثر

تعتمدالتى/يا+.!االطاقةكثافةهىالمناظرةوالخاصيةأ(+أ؟/7آ+2/كااهو

كثيفةكمياتهىالكثافاتكل،عرضيةوبصورة.والزمانالمكانعلى

التى،الزمانمنالفاصلةوالفتراتالأطوالخلافعلى،جمعيةغيرأو

شاملة.هى

ذاتهالشيءفإنثمومنإطار،علىتعتمدالطاقةقيمكل5ملاحظة

بعضهامختلفةبسرعاتالمرجعأطرتتحركمابقدركثيرةطاقاتلهيكون

إلىبالنسبةلجسيمالحركيةالطاقة،المثالسبيلعلىبعض.إلىبالنسبة

إطارإلىبالنسبةصفرلاتكونحينعلىشيء،لاتكونبهمرئبطإطار

صفراتصبحمجالفىمضمنلشيءالكليةالطاقةممالالةوبصورة،متحرك

ليستصفرطاقةفإنذلك،ومع.الكامنةطاقتهالحركيةطاقتهشماوىعنلما

ما(مقياس)علىصفرالحرارةدرجةأنملالما،طاقةإلىالافتقارنفسهى
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خلافعلى،الحالاتهذهوفى.الحرارةلرجةإلىالافلقارنفسهىدست

إلىوبالاضافة،خاصةعدديةقيمةصفرالموجود(،)غيرالفوتونكتلةحالة

اصطلاحى.مقياسعلىغالبايعتمدذلك،

الحالاتبعضهناكأنإنكارهإلىسبيكلاالذىالشىء7ملاحظة

والطبعاتوالعقود،،المصرفيةوالحوالاتالكلبهلمثلا،فيها،ألمحشكوك

نعم،؟ماديةأشياء،والخرائط،الموسيقيةوالقطع،البيانيةوالرسومالزرقاء،

سيميوطيقية،موضوعاتإنهامعانى.تنقلإنهاذلك،منأكثرأيضاولكنها

لممامنهافائدةولاعقيمةأنهافىالسببهووهذائقافة.إلىلتتمىولنلك

هووهذالقسيرها.أوقراكهالمستعمليهالتيحرمزيةبأنظمةمصحوبةتكن

:متعددةفيزيائيةبحواملأعنى،متعددةبطرقتحقيقهايمكنأنهفىالسبب

كارت،نقديةورقة،معدنيةعملة:للماكالكثيرة"التجسيدات"فىفكر
لماكاما.س!ءول!3"2)المزيدذلكونحو،كمبيالة،بريديةالةحو،لائتمانا

أنيمكنلاالطاقةمفهومأن2،المنطقيةالالإزمةشمدالزم3ملاحظة

كلذاتها:فىالطاقةقبيلمنشىءيوجدلا.المادىالشيءمفهوممحلهيحل

التى،الطاقةنزعةأنفىالسببهووهذاما.لشىءطاقةهىطاقةقيمة

عنهاالدفاعتعذرمعا،والمثاليةللماديةبديلابوصفهامضىقرنمنذقدمت

العظيموالفيزيائىالكيميائىوخاصة،الطاقةدعاةفإنذلكومعمنطقيا.

نوع-عامةالطاقةبأناللقسكفىصوابعلىكانوا)2091(اوستوالدولهلم

مايلى:اقتزحواأنهمفىصوابعلىوكانوا.الفروععبرالانلشارمن

الوحيدةالسمة:العامةالفيزيائيةالخاصيةهىالطاقة2مصمادرة

المادية.الأشياءلكلالمشتركة
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خاصيةهوالزمكانفىالوضعأنفىيفكرأنللمرءيجوز*ملاحظة

للنظريةمقابلة)بوصفهاعالقيةنظريةلأىوفقا،ولكن.أخرىعامةفيزيائية

س!!+ول!أ7749ول!س!!ول!اكار4كاأح،كااالمثالسببل)على،الزمكانفى(المطلقة

ليستةلأخيراالخاصيةحوللا!الاا(،7791:2ح!س!ع-2!ا!عس!!"!أ،!،.ا!8991

وكلالأشياء،كلمنلمجموعةالأساسيةالبنيةإنها؟مشتقةوإنماأساسية

بينللمباعدةمتأصلالمكان،التقريبوجهوعلى.طاقةيملكمنهاشىء

تغير،دونمنزمانولاأشياء،دونمنمكانلالتغيرها.والزمانالأشياء،

برأسه.لومئوأرسطو

فىمحددةطاقةقيمةلهشيءكلأن2المصادرةلقررلاأملاحظة

قيملأنذلكتقررلاوهى.معينمرجعإطارلأىوبالنسبةمعينرمانأى

الكم،لنظريةوفقا،وبالفعل.قاعدةتكونأنمنبدلااستثناءتعدالحادةالطاقة

كثيرةللطاقةمميزةلدوالإضافىربطفىالكوانتونيكوننمودجيةبصورة

قيمةحولالتشتتمنهاالتىالمناظرةالمميزةوالقيم،متناهيةلابصورة

الطاقة.لتوزيعالمكانىالمتوسطأوالذرى.الطاقةمستوىمل!،أساسية

هوالنهائىوافتراضنا

.الزمانخل!لئغيرلاالمعزولالمادىللشىءالكليةالطاقة3مصمادرة

عاموهو.الطاقةلبقاءالعامالمبدأالحالبطبيعةهوهذا01ملاحظة

الفيزياء.منأحرىالفلسفةإلىينتمىأنهدرجةإلىجدا

ماولكنممتد.كونفىمحفوظةتكونلاالطاقةأنيعتقد11ملاحظة

المبدأعليهينطبقلاولذلكمغلقا،نظامايكونفلا،جدرانلهليسالكوندام

البحث.موضوع
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:أمثالفيه.مشكوكآنفاالمذكورالمبدأعنخروجأكأ12ملاحظة

بخلقسلمت،العشرينالقرنمنتصفعندالشائعة،الثابتةالحالةكسمولوجيا

فىأسهمالافئراضوهذاشيء.لامنأيضا،للطاقةثمومن،للمادةمستمر

التحريكمث!2:س!!وللا!(.)6291لهاالنهائىوالسقوطالنظريةفىالشك

عقليةقوةطريقعنالأشياءتحريكعلىالقدرةأو)تكلنيسيس(،بالعقل

الفلاسفةمنمجموعةيردعلموهذا.الطاقةبقاءعنخروجايستلزم،محضة

وبوبربرودبينهممن

صفرا،ليستالفراغطاقة،الكميةالكهربائيةللديناميكاتبعا)ملاحظة3

تضعفلاالنتيجةوهذهالصفراحولقياسىغيرنحوعلىشزددوإنما

أنهاهوتفعلهماوكلالأشياء.لكلالعامةالخاصيةبوصفهاالطاقةتصوير

الماليةللكائناتالغياببوصفهللفراغالكلاسيكىالتعريفصحةمجالتقبد

مكانمنطقةفىيظلالذىالكهربائىالمغناطيسىوالمجال.بالكتلةالمزودة

يكون،الكهربائيةالتياراتكلوتقطع،الكهربائيةالشحناتكلتبطلأنبعد

كاسميرقوةيمارسأنهدرجةإلىعينىوهو.رقيقأنهرغمعينياشيئا

متوازيتين،موصلتينلصفيحتينالخارجيةالجوانبعلىللقياسأقابلة

خاصيةهىالنريةالطاقةلمسلؤياتلامبوإزاحةمعا.يلتصقانوبالتالى

فراغيوجدلاوبإيجاز.للقياسالقابلةالعديدةالفراغخصائصمنأخرى

حينعلىولكن.بالبراءةوديكارتأرسطوأحسوربماامتلاء.الكونكلى:

وجودهوتؤيد،دقيقةحدودفىالكمفراغيوصفمحضا،خيالاأثيرهماكان

عدبدة.تجارب
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فىالمظلمة"الطاقةعنالكلاممنكبيرقدرهناكالمملاحظة

"الطاقةبأنسلملأنه،ضرورةبغيرملغزالتعبيروهذا.الحاليةالكسمولوجيا

تبطلالتىالمعروفةغيرالعمليةأوللكائنالمعطىالاسمهى"المظلمة

الظاهرالمعجلالتمديدلئفسيرمطلوباالإبطالهذايبدو،وبدوره.الثقالة

تفسرهربماأعنى،وهمىأنهالنهايةفىيتبينربماالتعجيلهذاولكن.للكون

العادية.الفيزياء

السببية،مفهوملتعريفالطاقةمفهوماستعماليجوزءأملاحظة

تعريفيتمربما،وبالفعل.المتبادلةالعلاقاتمنالسببيةمفهومولضييز

ورقةيحرقالذىالضوءشعاعحالاتفىكما،للطاقةنقلابوصفهاالسببية

هوالسببمعاالحاللين)وفىضوئيةكهربائيةخليةينشطأوجافةنبات

:عملياتالتأثيراتممالالة،وبصورةالضوء،وليسالضوء،امتصاص

وتستطيع.الثانيةالحالةفىالإلكلزونوابتعاث،الأولىالحالةفىالاحتراق

أوحوادثهىالسببيةالعالثاتفىالمترابطةالأشياءإنولقولتعممأن

عالثةفىمتضمنايكونأنالطاقةنقليحتاجلا،العكسوعلى(.عمليات

الخطأفمنفقط،السببلهذاكانوإذا.متغيرينأو7"عاملينبينملتادلة

الأخيريساوىعندماأعنى،للاحتمالجزئيةحالةبوصفهاالسببيةتعريف

الاحلقالية.الميتافيزيقافى)0791(سوبيسفعلهاالتىالطريقة-وحده

هىالطاقةأنهىوالمحصلة.الطاقةعنالمصغرةنظريتنايكملوهذا

هىالطاقةلبقاءالمنوعةالخاصةالقوانينوأن،العامةالفيزيائيةالخاصية

وهوالتعريفتقبل"المادة"وأن؟الطاقةلبقاءالعامللمبدأجداكثيرةأملالة

النئيجةهذهإلىالتوصلوتمالتغير(.علىقدرةامتلن)أو"الطاقة"امتلن

بالفيزياء.الأنطولوجياربطخل!منالفلسفية
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المطوهاث4-2

مفاهيمهناك.والمعلوماتالمادةمفاهيمبينالعالثةبإيجازنكتشفدعنا

الدلالىالمفهوم.خاصةوالتقنيةالدلاليةالمفاهيم،المعلوماتعنعديدة

بيانيا.رسماأونصابوصفه،المعرفةحامللمفهوملقريبامكافئللمعلومات

مثلعينيةأشياءإلىالمعلوماتعقالتقنيةالمفاهيمتشير،العكسوعلى

دناجزئياتمنالمؤلفةوالأجهزة،العصبيةوالأجهزةالالضال،أنظمة

.معلوماتلاماديا،حامللالشفرها.التىوالبروتيناتوللأ!،

الذى4891عامنفسفىالمعلوماتعننظريتهشانونكلؤدنشر

للتحكماالعامالعلمأوأحول!س!كالا!ا،حأ3الشيبرناتيةوينرنوبرتفيهاستهل

أصبحماوسرعانا.واكةالآلةبينأووالآلةالإنسانبيناكىالتحكم

سيئا.تطبيقاالفورعلىطبقافقدعموميتهما،وبسبب،مشهورينالفرعان

،معلومات*المعلومات:مشهورنحوعلىس!ول!أكم4891.3)155وينروكتب

فىحيةتبقىأنيمكنلابهذاتعتزفلاالتىوالمادية.طاقةأومادةوليست

بوضوحتظهراللمعلومات!االتقنيةالتعريفاتكلذلك،ومع3.الحاضرالوقت

لكلخاصية،المادةملوالوجودذاتيةتكونأنعنبعيدا،المعلوماتأن

الللفزيون،وشبكاتالعصبيةالأجهزةمل!جدا،الخاصة،الماليةالأنظمة

والطاقة.الخامالمادةعنالانفص!تقبللاكذلكهىحيثومن

كلأنحينيعلى،المعلوماتتنقللاالأشياءمنالعظمىوالغاليبة

تكونالنحو،هذاوعلى.ماديةوكلها،الطاقةتدفقاتعلىتتؤقفالمعلومات

أقلنحوعلىالوجودكليةأنهارغم،الطاقةص!ماديةالنهايةفىالمعلومات

أنهاإلىبالإضافةاصطلاحيةالاتصالوشفراتالتشفير،تلضمنلأنها
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للناسبالنسبةإلاالمرورإشاراتتعمللا،المثالسبيلعلى.اصطناعية

والضوء"السيرعلىيدلالأخضرالضوءأناصطلاحيعرفونالذين

العصبيةالشبكاتفىالسيرفإن،العكسوعلى"التوقف*إلىيرمرالأحمر

الإشارات"تحكمالتىالقوانينمل!،معينةطبيعيةلقوانينإلا"يمتل!3لا

.المناظرةوالكيميائية،الكهربائية

علىيعتمدإذأصليا،وليسمشتقالمعلوماتمفهومأنالقولوخلاصة

لغاماما،فيريائيةبعمليةالمعلوماتكللتلقلوبالفعل.خاصةالمادةمفهوم

للطاقةانتقالوكلما،مادئلكائنالطاقةهوالطاقةمنجزءكلأنملالما

أنهوالصواب)والشىءأكثرأوفيريانيينكائنينلزبطفيزيائيةعمليةهو

التىالاتصالأنظمةتركيبتحثدلاأنهادرجةإلىعامةالمعلوماتنظريات

فىيكونأنيمكندامما،المحولهوالشيءهذاومثالمحايداشيءهى

عكسناوإذا.المعلوماثمنواحداجزءايرمزوباللالى،وإغلاقفتحالحالللن

(المعلوماتوحداتاالأجزاءعلىدائمانحصلالمشهورويلرجونشعار

حولها.الآخرالطريقوليسكائناتها،من

المادةمنأكثرأساسيةالمعلوماتا!نالقائلةالفكرةأصبحت،فلكومع

منالثانىالنصفخلرالبحثمجالاتكلفىماحدإلىشائعةالطاقةأو

إلىالجزيئيةالأحياءإلىالحيويةالكيمياءإلىالفيزياءمن،الماضىالقرن

طهـل!"الدنافهممحاولاتنتذكرأنويكفى.الاجتماععلمإلىالنفسعلم

إلىالنظربتنامطلارىواقلزاح؟+؟،ل!،صأولحروفمنمتشكلةبوصفها

المجتمعأنليوماننبكلادسرولقريرالكمبيولز،برامجمنفئةبوصفهالعقل

دونمنبيانىرسمفيهغناءولاتحتهطائللاكلامهو،للاتصالنظام
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بأىش!هملاولكنها،المعلوماتثورةسلزةعلىالخيالاتهذهوتعلقعقدا

منواحدجانبعلىتركزأنهافىالسببهووهذا.للواقعفهمنافىشيء

الأشياءتجعكالتىالآلياتعنسطحيةآراءولقترح،والخصائصالأشياء

التعاملاتكلأنالصحيحمنحينعلى،المثالسبيلعلىتتثل!.المادية

بصورةالصحيحمن،المعلوماتلتادلبعملياتمصحوبةتكونالاجتماعية

اللضنيعيميزمامل!،المحددةملامحهاندرسعندضافقطنفهمهاأننامشماوية

.المتاجرةمنالمغازلةيميزماأو،السياسىالنشاطفىالانهماكمن

الرفميةالميئافيزيقا4-3

االمعلوماتوحداتاالأجزاءانالقائلالمذهبهىالرقميةالميتافيزيقا

منجديدةصورةوهذهكمبيولز(.مبرمجالإله)وأنللكونالبناءقوالبهى

البارزالعضو)!ه!2(،جريجور!شايليناعزفكماالفيثاغوريةالأسطورة

الجنر.محيدةمصالرلهاالفكرةهذهأنويبدو.الجديدةالسريةالمنظمةفى

هو،المتميزينالعلماءمنوجمرهح)أكثا،2مم!ح2مو8ويلتشيكفىالواضح،الأول

السحرىلللقكيرملمحالخلطوهذاونماذجها.الواقعيةالأشياءبينالخلط

الرخيصالعمدالقتلمنهجبوصفهالدمىفىدبابيسشوزفىالملضمن

والتئيهالكمبيوترجمادةهوالرقميةللنزعةالآخروالمصدر.والمأمون

الكمبيولزنماذجوتئيهكلى،بعلملتمتعكائناتبوصف!للمبرمجينالمصاحب

ذاتها.فىحياةلقلكوبوصفهاالخطأمنمعصومةبوصفها

القديمالوضعىالخلطفهوالرقميةللفلسفةالمستقلالثالثالمصدرأما

أننعرف،وبالفعلبه؟(.يتعلقالذى)مابالإشارة؟(تعرف)كيفللدليل
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إلىترجمتهأعنى،محصلتهتسجيليتمحتىيكتمللاالقياسأوالملاحظة

الواقع.تخلقالمعلوماتأنعلىويلراستدلوبهذا.المعلوماتمنجزء

قلبإلىويلرسعىادا!!(،حا!ا!"23هه.4)01ديفيسبولتعبيرحدوعلى

الاصطائحبةالتفسبربةالعائقة

الملاحظون-المعلومات-المادة

التفسيريةالسلسلةأساسعندالملاحظمقامووضعرأسها،على

المادة-المعلومات-الملاحظون

موضوعإلى"،أ"تشير(أ،35آول،أ؟المأثورقولهإلىوصلوهكذا

أ،4+اه!آ511وفى.بهترتبطالتىالمعلوماتو"أا؟"النرة،مل!فيزيائى

عندالمادةظهورمنهينبثقالمعلوماتلمعالجةنظامالأساسفىالكون

الواقع.منأعلىمستوى

"الوجودباركلىصيغةأعنى،السابقةالحجةفىمفقودةخطوةوهناك

ويلراسلذيليبدووبالفعل*إدراكهعلىيتوقفالشيءوجودأوإدراك

يصبحالثانيةالناحيةمنولكن.بوضوحالحلقةهذهإقحامتمإذاصحيحا

وهذهجديد،قالبفىباركلىلذاللةإفراغمجردهىويلردعوىأنواضحا

س!!ولول!(،+3591للعلماللاواقعيةالتفسيراتلكلالأصلىالمصدرهىالذاتية

يصبحالذريةالفيزياءظهورقبلالكونوجودأنذلكمنوالأسوأ2.)!6!و

الحدود.أبعدإلىإشكالياإذن

لظهرلهاوخقاالتىالآليةهىأأ؟-ولهعآ-أأقصةفىالإضافيةوالفجوة

صفرومتل،مجردةأشياءمنالطاقةابتكاريمكنكيفالرفوزمنالأشياء

القوانينمنبدلاالإنسانصنعمنلقواعدولضتل!الطاقةمنخاليةتكونأ،
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بيانىرسملمسمنكهربائيةصدمةعلىالحصوليمكنكيف؟الفيزيائية

منإضافيةصورةيلفقواأنللفيزيائيينممكنايكونوكيفأسلش؟لشبكة

الإطلاق.علىالتجريبىبالدليلاهتمامدونومنالفيئاغورية،لضوف

التجريبيةهوالرقميةللنزعةماحدإلىالمتوقعوغيرالرابعالمصدر

،معطياتمجموعةهىبرمتهاالمعرفةا!نالقائلةالنظروجهة(،الوضعية)أو

منالوجهةوهذه.للمعطياتتلخيصاتمجردهىخاصةالنظرياتوا!ن

واق،للحسابقابلةأعدادافقطنحتاجأننامفادهاالتىالدعوىلتضمنالنظر

غيرحقيقيةأعدادانحتاجلاإننافقلسلبيةبطريقةذلكلضعأنشئت

الوضعىيسمحوسوفكسرا.للقياسمحصلةكلدامتماالكسور،

مل!للحسابقابلةضيهرأوترنببمندنتاليةبأعداديلعبوابأنللرياضيينالمتسامح

.6اللامتناهيةالسلسلةأنهاعلىللتعريفالقابلة+،

4/+تأا-إ7/1-3/1+3/1+

السابقةالسلسلةببتروذلك،مرغوبلكريبلأىالعددهذاحسابويمكن

إقناعإلىيسعىسوفالجنرىالوضعىولكنالحدود.متعددالناتجوإضافة

تصورويعيدوا،الحقيقيةالأعدادعنيتخلواأنيجببأنهمالرياضيين

الجدرىالتجريبىأنهذاومعنىالكسورامنسلاسلأنهاعلىالخطوط

هذايسللزموسوف.العلومكلعلىالرقمىالطابعإضفاءيحاولسوف

وبناء.للحسابقابلةغيرهىالتىالأعداد،منالعظمىالغالبيةعنتخليا

بدلاونضع،اللانهائيةالحساباتإخفاءإلىأيضانضطرسوفذلك،على

الغالبيةأنالحظولحسن.الاختلافمحددةمعادلاتاللقاضليةالمعادلاتمن

الرقمية.الصفارةابسمعولموالعلماءالرياضيينمنالعظمى
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لاالعوالمهذهأنإنكارهلمكنلاالذىالشيءالتمديرى؟الواقععنماذا

ذلكومعإليها،ينظرونالذينوأمخاخالكمبيولزشاشاتخارجتوجد

،الأمخاخمل!حقيقىالمعلوماتمنجزءكلهىالتقثيريةالواقعفحالات

الخارجىالعالمفىالموقع.الأحلاممل!شمتحضرهاالأمخاخهذهمادامت

الداخلىعالمهضروريا:ليسولكنهالواقعىللوجودكافيايكونلشخص

.قصيرةلفترةذلكفىالنظرنمعندعنا.الخارجىعالمكفىيكون

الخارجفىهنكبوجدما4-4

إلىغالباينسبالذى،السؤالهذاآخر"منبدلاشيءيوجد"لماذا

دائماووضعاسكا(،6أول5691،2:!)3801بالفعلليبنتزطرحه،هيدجر

معقولاالسؤالويكون.الإسلامىأالكلاماعلماللاهوتفىالشكموضع

لدىيكونأنيمكنالذسالسببعنيتساعلونالذيناللاهوليينإلىبالنسبة

التى،العلمانيةالأنطولوفىلهمكانلاالسؤالولكن.العالملخلقالإله

وجود.-بعضناصهويهمالذىولعل.تفسيرهوتحاولالعالمبوجودشملم للأشياء!عثال،الكلىالمجموعوجودعكسعلى،جزئيةأشياء

الخصوصوحههوعلى،الحيةالكائناتتوجدلماذامعرفةالأحياءعلماءسيود

لانلقالأقماعمجرد.إنهاالقائلةالشائعةداوكنزريتشاردأسطورةإلىبالنظر

ولالالمفارقة"3تشمموبالتالىالمبدأ،حيثمنلهاضرورةلاثمومن،الجين

أنيمكندامما،الانفعاليحثلماذاالاقتصادعلماءيشماعلأنمنبد

علىويجبعقلائ.لفاعلالبارعةالحساباتيعوقحتنىأوفقطيحرف

الاجتماعيةالنزعةكانتإذاعماأنفسهميسألواأنالسياسةفلاسفة

الفردية.الاهتماماتقوةالاعتباربعينالأخدمعتوجد،أنيمكنالديمقراطية
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مارلنالمشهورالكاتبعالجولزطق،/لوجود،الرئيسكتابهوفى

وهذا.سماتهمنضئيلاجانباعالجبالأحرىأوفقط،البشرىالوجودهيدجر

هىالوجود"ماهيةبعدئذ:واحدجيلوجودعنيقولهأنعليهكانماكلهو

أنه،لسابقهالمحاكى،سارتربولجانوقررأء+(.ح!!س!34)5491ذاته!هو

منأسئلةفهمفىالجملتينمنجملةأىشماعدناولافعل"فىإلاوجود!لا

والتعاملمعالجتهالتملابينماذراتتوجدو"هلاجاذبات؟اتوجد"هلقبيل

؟11توازنفىحرةأسواقتوجد*هلأومعها؟7

يؤكدونالفلسفى،الطيفمنالآخرالطرفيشغلونالذينالمناطقةأما

تأمل؟يفعلفهل،الدقةبطابعالوجودمفهوميطبع3الوجودىالسورأنلنا

للاستعماريينوفقاصماء3أعدادهناك3و"فائقةأوتار"هناكالجملتين

الدقة،وجهعلىذاتهابالصيغةالعبارتينصياغةيجرى،المناطقة

رعماتضعالأولىفالعملةنلكومع15"،*ع*5".ا3!"+"؟حح.دلأع"..3أعنى

لموضوعاثالمثالىالوجودالثانيةتقررحينعلىمادى،أوواقعىلوجود

الواقعى.العالمفىتوجدولا،معينةرياضية

النوعين،مراجعةعنكودعلتمييز،تمامامجهزاليسوالمنطق

الرياضياتفىمشكلةيمل!لاوهذا.ومثالىواقعىالوجود:منالأساسبين

مشكلةيضعوإئما،مثاليةموضوعاتمعالحعصروجهعلىلثعاملالتى

السليمة.العقولأصحابوالفلاسفةالواقعيينالعلماءأيدىفىالحقيقىالوجود

من+فيعالأفراد"بعضبوصفها"كه!*5"ابتفسيريوحى5الرمروغموض
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اقالملحدبهايقولربماالتىالطريقةوهىوجودى،التزامأىوضعدون

هذهإلىنعودوسوف.ارتشتإذاكريمةأنها()يتخيل)المتخيلة(الآلهةبعض

الخامس.الفصلفىالمشكلة

الوجودبوصفهاالماديةتعرفلن؟بالماديةالحقيقىالوجوديرتبطكيف

المثالىلأن،الجدليونالماديونمارسهاالتىالطريقةوهى،الحقيقى

العوالمميتافيزيقاأصحابأوودلتاى،وهيجلأفلاطونملوالموضوعى،

أوتماما،المادةأجزاءملوواقعيةذاتهافىالأفكارأنيزعمربما،الممكنة

أولتهريرهايجبالوجود-الماديةعالثةفإنثمومن.بالفعلمنهاواقعيةأكثر

فىالسببهووهذا.الماديةتعريفعنمنفصلنحووعلىبوضوحإنكارها

موضوعياوجوداتوجدفقطالماديةالموضوعاتكللممصمالرةنفترضأننا

)واقعيا(.

وإنما)ئطابقا(تعريفاليسهذاأنلاحظ.الماليةتالواقعوباختصار:

هىلهالمباشرةالمنطقيةوالنتيجة.افلزاض

وجودا(خيالية)أومثاليةموضوعاتتوجدلا3لمنطقلةللأزمة

اقعيا(.)وجماموضو

شمتلزمبدورهاالعبارةوهذه

.الخارجفىهناكرياضيةبنىتوجدلالملمنطقيئللازمة

لاوالتى،الموضوعيةالمئاليةنبذالأخيرلتنالمنطقيتينباللازمتينوأريد

النظريينالفيزيائيينوحتىالرياضياتوعلماءالفلاسفةبينبقوةتجرىتزال

ىأمثلا،نسال،أنالمعقولفيرمنبأنهالتذكرةإلىحاجةفىهمالذين
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نأتستطيعبولعندالجبرنظرياتكانتإذاماأو؟أسرعيجرىالأعداد

بيننا،أفلاطونيينوجودفىشكساوركوإذا؟الشائعةالبردنزلاتتشفى

عس!!س!5791،4،7ذلك)مثالالموازيةالأكوانعنالغزيرةالألبياتراجع

أ*محأ(.ثهأ،869طكة+!س!+4!2

+الوجودا"يعنىاماذاتوضيحأملعلىالسابقةافتزاضاتناوضعنا

ننجزولكى.هناكيوجدبوصفهشيءإدراكفىشماعدنالاولكنهاالحقيقى!،

الإبستمولوجياإلىالأنطولوجياجسورمدإلىنحتاجالثانيةالمهمةهذه

واضحةمعاييرإلىحاجةفىأنناهذاومعنى.المنهجيةأعنى،المعيارية

جزعين:فىواحدكليأتىمعيارينوإليكمادى(.)أوحقيقىلوجود

الشيء(.والكفاية)الضرورةأالمعيار

افتراضكانإذا،وفقطإذا،)ماديا(واقعياوجوداالأرجحعلىيوجذ)أ(

إلىينتمىأوتجريبى،بئأييدتحظىنظريةإلىينتمىأعنىمعقولا،وجوده

التأييد؟جيدةنظرياتمعتشمقنظرية

)عنمباشرةاكتشافهتمإذا،وفقطإذا،)ماديا(واقعياوجودايوجد)ب(

(.العلميةالأدوات)بمساعدةمباشرةغيربصورةأو(الحواسطريق

موجاتوجودبترجحالحكمعنبالمعيارهذامن)أ(الجزءاستعمل

تثاقليةوموجات)ديراك(،وبوزيلزونات)ماكسويل(،كهرومغناطيسية

الكشفيكون)ب(بالجزءيتعلقوفيماتجريبى.دليلاكشمابقبل)أينشتين(

إنجازيتمحينعلى،الحالبطبيعةالحسىالإدراكطريقعنالمباشر

مثلبسيطةكانتسواءالملاحظةأدواتبمساعدةالمباشرغيرالكشف

اللاسلكية.التلسكوباتأوالأميتراتمثلمعقدةأوالمكبرةالعدسات
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الشىءيوجد)الكفاية(.2المعيارإلىحاجةفىنحنذلكإلىوبالإضافة

إذا)ماديا(واقعياوجودا

لفعل؟يتعرضعندمافعل(ردله)كاناستجاب)أ(

صناعته.أواستخراجهتم)ب(

ليستولكنكافية)أ(،الجزءفىالملضمنة،للمثيراتوالاستجابة

فعلردلاحداثتكفىدرجةإلىفعالايكونلاربمافعلنالأن،ضرورية

يطبق)ب(والجزء.الشمسإلىومضياضوءانوجهعندماالحالهوكما

أجريتالتىالتجربةهوالحالىوالمثال.المجالأو،والمحكمة،المعملفى

هيجربورونواكتشافلتقديم*ول!حالنووىللبحثالأوربيةالمنظمةفى

نظريا.بهالشمليمجرىالذىا)؟!!أ050؟ول

جوهريااختلافاتختلفللواقعمعاييرناأنالفيزيائيونيلاحظوسوف

مقالتهمفى)3591(ورورنوبودولسكىأينشتينقدمهاالتىالمعاييرعن

"الكلاسيكى!معالواقعى"3دمجواأنهممتاخراإدراكاوندرك.المشهورة

أوكائناتهىالواقع!عناصر3سموهماأنمسبقاافترضواقدماداموا

وقيمالمترامنالحادوالوضعالانفصالقابليةمل!كلاسيكيةخصائص

عنالأنطولوجيةالمشكلةأيضاأخضعواولقدء!وللا!(.)69791السرعة

توجدسأناشترطواإذاللتبؤةقابليةعنالإبستمولوجىالسؤالإلىالواقع

الخلطهذاوألتاعهبورواستعمل.بيقينسبالتنبؤالممكنمنكانإذا

الوضعيةتهريب:الخاصخلطهمعنللدفاعبالكلاسيكيةللواقعيةالمشؤوم

الواقعيةأنمتأخراإدراكاالمرءويدرك.الكمميكانيكاهيئةتحتالذاتية

س!!وللا!(.أ)كا!69الكمنظريةإلىبالإضافةبهاالاحتفاظيمكن
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تكونالمادىالمذهبدونمنالإبستمولوجيةالواقعيةفإنذلك،ومع

ربماالمرءلأن،للعلمجدوىورائهامنيرجىولاولهجومللنقدعرضة

إنالقائلةالنظروجهةأعنى،هيجلأوأفلاطونعندالمرغوبةالواقعيةيثبنى

الواقع()أوالوجودمعيارأنالأفلاطونىعندوالرأىبذاتها،توجدالأفكار

ومنذاتياامتناقضةغيرتكونأنشريطةتوجدفالفكرة:اللتاقضعدمهو

وما،التناقضلأن،الماديةالكائناتعلىينطبقلاالمعيارهذاأنالواضح

العقلية،باللزكيباتخاصانشيئانهماالاشماق،أعنىثنائيا،شيئامعهيؤلف

تجريبية.إجراءاتأىمراجعتهمالتطلبولا

وإنتاج،بالماديةربطهاهىالإبستمولوجيةالواقعيةلدعمطريقةوأفضل

وهكذاح!وللا!(.)!6"2الا؟53ا!عأ3ولالماديةالواقعيةنسميهأنيجوزما

غيرأشياءوجودتفلزضعلميةبنظريةالمادىالواقعىيعلزفسوف

تكونأنشريطة"،بالمفارقة"تشممأوغريبةكانتمهماقبل،منمعروفة

سوف،العكسوعلى.الخلفيةالمعرفةمعظممعلتعارضولاالتأييدجيدة

منالمادية)الكائناتهكذاالمسماهالرقميةالميتافيزيقاالواقعىالمادىيرفض

البتومفهومالمعلوماتفكرةا!نالقولطريقعن3،أ(35م+اأ؟أ3أجزائها

أنظمةإلىبالإشارةإلامعقولةتكونلا،خاصةالمعلوماتوحدةأو)الجزء(

عبنبة.مصنوعاتوكلهاالمعلومات
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ختاميةملاحظك

فىشأنها،العلمتاريخطوالهائلةلتغيراتوالطاقةالمادةمفاهيمخضعت

،المكانمفاهيممئل،الأخرىالمفتاحيةالأنطولوجيةالمفاهيمشأننلك

الذىالشىءأنعندناوالرأى.والعمر،والحياة،والمصادفة،والسببية،والزمان

هو:،المادىللشيءجداالعامالمفهومأغى،المفاهيمهذهكلههتشترك

للتغير(قابلس=مادى)سسلأىبالنسبة

بدورهادامتوما

الطاقةامتلش-التغيرقابلية

أنهيلزم

طاقة(لهس=مادىس)سلأىبالنسبة

وليس،المادةتكونكذلك،محفوظةالطاقةدامتماأنههذاعلىزد

الفلاسفةأحسنفقد،المادةعلىالقضاءيمكنلالأنهونظرا.فلكمعالكللة

يغيرهأنقبلشديدا-اهتماماللمادةالمعاصربالمفهوماهتمواعندماصنعا

علىينطبقأنهدرجةإلىجداواسعمفهوموهذا.أخرىمرةالفيزيائيون

الاجتماعية.والأنظمةالحيةالكائنات

يجوزماإلىالفيزيائيةالنزعةبتؤسيعالمادةعنالواسعالمفهومويوحى

تركيزهيمكنالذىاءولألا3أ7حس!،!ول3ألةا3ثالشاملالمادىالمذهبنسميهأن

التاليتين:المسلمتينفى

ولح،4ل!أأ)كاأح=حأ؟كا!!ولكاطاللأأأالتغيرقابلية=المادية

س!؟لةأألأ=7ء،!ذلةا،ل!يةالماد=اقعالو

أنقبلولكن.السابعالفصلفىالنظرمنالوجهةهذهنوسعوسوف

فوقالمادةأنواعبعضعلىقريبةنظرةنلقىأنالخيرمنأرىهكذا،نفعل

فيزيائبة(.غيرليستفلك)ومعالطبيعية
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الغامسالفصل

والمستويا!الانبثاقا

حوالىبينالغربيةالعلميةالجماعةطليعةشكلتالتىالعالمرؤيةاق

تنكرالملء:ذائيةالكبرىالآليةبوصفهالكونتصورت185.و0016

الاكتشافاتمنمجموعةأسهمتالفترةهذهنهايةوغد.الثانىالفصل

فيزياءأعاجيب:للعلمالمبكرةالعلميةالرؤيةهذهأفولفىوالابتكارات

والاجتماعى.الأحيائىوالتطور،الأجنةوعلمالكيميائى،والتزكيب،المجال

المنفعلالجوهركونهاعنبعيدا،المادةأنأثبتتكثيرةوأخرىالأموروهذه

التحويلاتالتلقائىالذاتيللتنظيمقابلة،الئقليديونالميتافيزيقيونتخيلهالذى

والطبيعيينالقديمةبالكيمياءالمشتغلينيراودحلماكانتالتىوالاستحالات

وليست،واقعيةالعملياتهذهبعضأنالأمرنهايةفيولتينالقدماء.

إلىالآنتحليلهايمكنإذالألقياء:بطريقةطبيعيةئطاعةلا؟عجابموضعا

المعمل،فىمضاعفتهامحاولةجرت،الحالاتبعضوفى.الأوليةمكوناتها

موادصناعةطريقعن،المئالسبيلعلى-أفضللطبيعةمضاعفتهاوحتى

وراءماعناصرإلىبالإضافة،والبلاستيكالورقمل!اصطناعية

طريقعن،الحالوبطبيعة.الاأق30وراثياالمعدلةوالأنظمة،اليورانيوم

وشركاتوالكنائسالمدارسملوتماماطبيعيةغيراجتماعيةأنظمةتنظيم

.والحكوماتوالجيوشالتجارة
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الأوليةالمكوناتأنالعشرينالقرنمنتصفعندمعروفاوكان

والنيوكليوناتا!كلزوناتأعنىذاتها،المكوناتهىكهـ*"والدناللرصاص

معا.الأخيرةتحفظالتىدا)!وله5الجليوناتإلىبالإضافة،ولهس!)س!داول3

معنشلزكونحن.الايريديوممنأكثرفقطواحدإلكلزونلهوالبلاتين

أمازونيةوقريةنيويوركويسكنجيناتنا،منه/ه99حوالىفىالشمبانزى

الساميةالقصائدتتألفأنويمكن،ذاتهالأحيائىالنوعمنأعضاءمعابدائية

المشتركةالجوانبوهدهجرا.وهلمذاتها،الكلماتمنالحقيرةوالافتراءات

منجزء77ايريديومليسفالبلالين:أساسيةتطابقاتشملالزملاالأساسية

فىليسالأمريكيالشيوخومجلسه/ه؟99شمبانزىليسوالقارئ78؟

جرا.وهلم،بدائيةقبيلةرعماءاجتماعالأساس

شيء:كلليسجوهريا،كانوإن،واللزكيب.واضحالفلسفىوالمغزى

نظاملنموذجس!!،أدا!2مو"3)انظرمشماويةبصورةمهمتانوالآليةالبنية

النزعةأو،التركيبنزعةفإنثمومن.اكية(البنيةالبيئةالتركيب

التحليل،أخرىوبعبارة.بسيطةالمنهجبة،الفرديةالنزعةأو،الساذجةالردية

لفهمها.أبداكافيالبسولكنه،الكليةالأمورلفهمدائماضرورىالتحللأو

انبثاقوتفسرمعاالأجزاءتحفظالتيالرابطةالقوىنكلشفأنمنبدولا

بينالهيدروجينيةالربطقوىالمئال،سبيلعلىالشاملةالخصائص

شركةأعضاءبينوالاقتصاديةالسيكولوجيةالربطوقوىالماء،جزيثات

بدلاسياقهفىالمهمالشيءنضعأنمنبدلانلكإلىوبالإضافة.تجارية

مركزفىالذرات،المئالسبيلعلىمعزولافردابوصفهمعالجتهمن

فىمخللفاسلوكاالعصبيةالخلاياوتسلك،الخارجيةإلكلزوناتهاتفقدالأرض

26؟
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بلطفالمنزلفىيسلكونربماالمستبدونوالرؤساءمخلالفة؟عصبيةشبكات

ومحبة.

إلىأسفلمنتحليلكلنكملأنمنبدلاأنناهوالمنهجىوالدرس

فىفقطفكرالأجزاء:يقيدالكللأن،أسفلإلىأعلىمنبتحليلأعلى

نظامفىعضوعلىالضغطأومعدنى،مركبفىعنصرفىالتوترات

انظر.ذاتهالنظامفىالأخرىالعناصرمعلقاعلاتهبمقتضىاجتماعى

5-أالشكل

5--أالشكل

أسفلإلئأعلىمنالتحليلات

يكملأعلىإلىأسفلومن

بعضابعضها

المادلة)أوالفيزيائلةالعالمرؤلةمبدأمعالندلجههذهوللناقض

الأشياءمستوىواحد،مستوىعلىالكونوضعلهاو!اوالتي(،المألوفة

شيء.كلعننظريةالأمرآخرفىالفيزيائيونيضعربماولذلك،الفيزيائية

الكيميائيةالنزعةفىذلكوبعدعشر،التاسعالقرنفىالفيزيائية)النزعة

(.السابقينالقرنينفىساتالتىالآليةنجحت،السيكولوجية

أجزائهطريقعنالكللتفسيرالذرىالبرنامجأنهوالمنهجىوالنظير

سبيلعلى.الكلفىبوضعهبقوةمتأثراالجزءسلوكيكونمرةكليخفق

فىجداوالشائعةالعقلانى،الاختيارنظرياتمنالكاملةالعائلة،المثال

بالظروفبقوةمتأثرالفردىالسلوكلأنأخفقت،الاجتماعيةالثراسات

والاقتصادهـ.السياسىالوضعمل!:الحياليةالاجتماعية

27؟
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بدلاالمسلؤياتبينعلقةإقامةبعيدحدإلىالمثمرمن،عامةوبصفة

كوليمان-بودونومخططات.مجهرى()ردأسفلإلىردهامحاولةمن

فروعكلفىالأرجحعلىلتدوإذنهىء!ولولكا!،46991+أحاهحول)5991

5-2.شكلانظر.التنظيممنأكثرأومستويينتتضمنالتىالمعرفة

العيانىالمستوى

المجهرلىالمستولى

جىالتكنولولابتكارا

ا

المستأجردخلفىازدياد

الإقطاعىشبهالنظامضعف

ا

الفردثقةفىهبوط-

التقدملحالاتالسياسىالتأثيريفسركوليمان-بودونمخطط5-2شكل

99+لا!6991من.إقطاعىشبهمجتمعفىالزراعيةالتكنولوجيافى

الخلية،انقسامخلرمنوالنمو،الغليانمل!،الأخرىالجماعيةوالعمليات

المجهرهـ.المستولىعلىتبدأ،والأوبئة،والاشتغلى

الاجتماعىوالعلموالأحياءالكيمياءتوصلتالأخيرينالقرنين!خائل

نظريةوضعاستحالةلؤيدوبالتالى،المختلفةالأنواعلصلايينأنظمةإلى

منمخلالفنوع002حوالىلقريبانعرفنحنوبالفعلشيء.لكلملائمة

علىيزيدوما،الذراتمنمخلالفنوع5.1منوأكثر"،الأولية"الجسيمات

ومئات،الأحيائيةالأنواعمنالملايينومئات،الجزيئاتمننوعمليونى

الأشياء،مجموعاتبعض،أخرىوبعبارة.الاجتماعيةالأنظمةمنالأنواع

البلاسلتكيةالبناءمكعباتأوفيبر،أوبقعاأو،جزيئاتأوذراتكانتسواء
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اختلافامخلالفةأنظمةفىترتبطربماأشياء،منشئتماأوالناسأوليجو،

بهيتعلقماكلهي،كيفيةلقفزاتالمتضمنةالعملياتمنالفئةوهذهكيفيا.

!س!4!ة*س!اول،0291س!!ولكالا!44مثلا)انظرالأنطولوجيبالمعنىالانبثاق

لا+ثالأس!3"ول2هه،7ا!م!،أ2991زلا!ح!ول.7919691،كاو،34"2س!لثامحأ3

،1874ألاصأأثه2هه،6يلاول!!339153ةلاص!س!+!"4391.4ا!3الة0791،5

7لأ(.(أ!3+أ72!و

الكلاسيكيةالميكانيكاباستثناءمكانكلفىوالمستوياتالانبثاقيوجد

أنحقيقةيهملالعلموهذا.والكبيرةالصغيرةالأجسامإلاتعالجلاالتي

بطريقةذاتهاتنظمأنيمكنالماء،جسيماتملو،الجسيماتمجموعة

والبحيراتالسائلةوالقطراتاللالج،وكرات،الرقيقةاللالجكتلص!:مختلفة

تفتقرخصائصلهالأشياءهذهمنشيءوكل.السحبأووالبحاروالأنهار

هيوالمستوياتللانبثاقالأخرىالمألوفةوالأملالة.الأخرىالأشياءإليها

منجماعة-وسكان،مدينة-منزل-سور-البناءأحجارمنالوافرالعدد

وتعتمد،نص-جملة-عبارة-كلمة-وحرف،خليط-شركة-العمال

بالمعنىإليهاالردتقبللاولكنهاالدنياالمستؤياتعلىالعلياالمستويات

لقاعلمنلتبثقالمعقدة)الأنظمة(الأشياءأنلتينلوحتىالأنطولوجى

استبعادهيحاولأنمنبدلاالانبثاقيفسرأنيجبوالتحليلمكوناتها.

9-8(.الجزءفىالردعنالمزيد)تجد

الواضحةالفكرةقإنحقا،قصيرةمدةمنذمعروفهذاكلأنورغم

حدإلىحديثةفكرةهى،التنظيممستوىأو،المدمجالمستوىعنوالعامة

ولم!(لاولء!691،!ه891.9691؟ه،ي!12)ولول،دة9491،"همم!أ!ه*)4391.ما

السائد.الاتجاهميتافيزيقاإلىبعدالنظاممفهومولاالمفهومهذايصل
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،الكونمستولىبنيةمراقبةهوطويلا،وقتاويستغرقغاللأنهوالأسوأ،

مثلالأسفلالجزءمستوىلنظرياتالمفحوصغيرالتكاثريسرقدلأنه

الطبيعةوخيالات،الكونعنالكمونظريات،الموعودةشيء+كلانظرية

قابليةعنخيالاتإلىبالإضافة،للعقل(الأحيائيةالاجتماعية)غيرالفيزيائية

بعضتنكرالضرورىمنثمومنالأحياء.علمإلىالاجتماعىالعلمرد

المسلؤيات.مدهبعنالباررةالنقاط

الفبزبلألبةةالمك5-ا

الإستاتيكيةالميكانيكافىعامبألفىذلكوبعدالقدماء،الذريونعارض

اليوميةالحياةأشياءأنذلكمنبدلاوقررواالواحد،الخطمذهبأيضا،

الفيزيائيةالأشياءبأنأيضاوتمسكوا.بالحواسمدركةغيركعائناتمنتتألف

تفلدرواللىوالاندروببا،الحرارةدرجةمل!منبلثة،خصائصتملكالعلانلة،

المجهريةجسورأنذلكعلىزد.المجهريةالفيزيائيةعناصرهاإليها

الميكانيكافىيظهرلاوالذى،الموضوعيةالمصادفةمفهوملتضمن،العيانية

الكلاسيكية.الكهروديناميكافىولاالكلاسيكية

أنناوهىألا:واضحةالمجهرى/العيانىللانقسامالإبستمولوجيةوالنتيجة

العيانيةالفيزيائيةالنظريات،الفيزيائيةالنظرياتمنفئدينإلىحاجةفى

هذهالكمفيزياءوأيلتالفيزيائى.الواقعللقسير،المجهريةوالفيزيائية

عاليةالدوائرملو،كميةعيانيةفيزيائيةكائناتاكتشافأنمع،النتيجة

إلىالمجهرى/العيانىمن،الطبقتينبينالحدغير،التوصيل
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فىالأملفإنشيءمنيكنومهما.الكمى/الكلاسيكىأوالكوانتون/الكلاسو!

الماديةالفلسفةجانبمن،مولدهقبلمنخابقدشيءلكلواحدةنظرية

معا.الحديثةوالفيزياء

ألاواضحا،كانالقديمةالعصورمنذالذريةللفيرياءالابلذائىوالبرنامج

غيرمجهريةأشياءحدودفىبالحسالمدركةالعيانيةالأشياءلقسيروهو

كوانلؤنات.منكلاسوناتبناءهوالهدفمصطلحاتنا،وفىبالح!مر.مدركة

مند،المثالسبيلعلى.بنجاحالبرنامجهذامنالأكبرالجانبإنجازوتم

تقذفهاالتىالإلكتروناتحدودفىالكهروضوئيةالخلاياتفسيرتممضىقرن

والعرماللفحدودفىالمغناطيسيةالقوىتفسيروتم؟عرضيةفوتونات

والخصائص؟المغناطيسيةللقوىالمكونةالذراتالمرتبطالمغناطيسي

الموصلاتشبهوخاصة،-معينةأنواعمنالمكلقةالمادةلعيناتالعيانية

مكوناتهاخصائصحدودفىلقسيرهايتمالإلكلزونية،الوسائلفىالمستعملة

لأن،الصناعةفىمهماأثراالأخيرةتركت،الإنجازاتهدهكلومن.الذرية

الكميةالصلبةالأجسامفيزياءرواجثمرةهوا!كترونىالرقمىالكمببوتر

.الحسابفىالرياضيةوالنظرية

الكملنظرية(كوبنهاجنلقسير)أوالمعيارىاللقسيرفإنذلكومع

إلاالئفسيرلهذاوفقاالنظريةهذهتحسبولامخلكفة.بقصةيخبرنا

القيمبأنالشمليميجرى،المثالسبيلعلى.للملاحظاتالممكنةالمحصلات

النتائجهىالديناميكى()المتغيرالملاحظةيقبلمالمؤثر)المميزة(الذاتية

عداداتهناككانتلوكماالمذكور،الملاحظةيقبلمالقياساتالممكنة
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وسائلشمللزموالتجاربالقياساتكلأنيفترضذلكإلىوبالإضافة.كلية

خاطئهذاولكنالحصر.وجهعلىكلاسيكىنحوعلىللوصفقابلة

فىالحاث(أيوناتإلى)التحويلالتأيينلقسيردامما،واضحةبصورة

الضوئيةالكيميائيةالتفاعلاتإلىبالإضافةجايجر،عدادوفىالسحابغرفة

فإن،حالكلوعلى.الكمفيزياءيتطلب،ضوئيةصفيحةفىتحثالتى

تعتبرحيث،والكلاسوناتالكوانتوناتبينازدواجيةيقيمكوبنهاجنرأى

وأدواتهالملاحظأنالمتزمتالرأىيقرروبالفعلللرد.قابلةغيرالأخيرة

تعولالتىالفلكيةوالفيزياء.التحليليقبللاكلاتشكلالملاحظةوموضوع

عنكودع،القياسأدواتلأن،الدعوىهذهتكذب،الكمنظريةعلىبشدة

النجم.منتقتربأنيمكنلا،الملاحظين

الذرىالبرنامجمعتتعارضوالتىللمجهرى/العيانى،الازدواجيةوهذه

أنهاالمحققوالشىء.فلسفىإقحاموإنماعلميةنتيجةليستشدبدا،تعارضا

الواقعقبيلمنشيءيوجدلاالقائلالوضعى(،)أوالذاتىالمبدأمنتشتق

وجهوعلىما.لملاحظمظاهرأعنىفقط،ظواهرتوجدوإنماالموضوعى،

بورصرحكما،وبالفعل.الملاحظةمنإلاالكمحقائقتظهرلا،الخصوص

منتنشأ،التراممرورمل!العيانيةالوقائعحتىمرة،ذاتوهيزنبرج

تكنلمإذاماذا،فلاحظةالساذجالقارئيشماعلوربما.مكررةملاحظات

أستاذىعلمكما،يعلمسوفولكنهأشياء؟منشئتماأوالترامأوالنرات

51مجرجرىوماالسؤالهذاأن،لايبزجفىهيزنبرجساعدعندمابك،جيدو

ليقرأتكييفهتمقالر"امتل!،*اعتقد،موسولينىوشعار.يطرحألايجب

".أحسبامتل!،،"اعتقد
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والردكوبنهاجننظروجهةمقاومةالممكنمنكانقريبعهدوحتى

مبرهناتلاأنهبإثباتوفلكفقط،المفهومىالتحليلطريقعنعليها

فىالوضعهذاوتغير.المالحظينإلىتشيرالتجريبيةالمعطياتولاالنظرية

!عدا!"5301،أس!3)انظروالتجربةاللااتساقنظريةتطورمعالشمعينيات

والتيصا،07جزيئاتمل!،بوكىكراتحيود،المثالسبيلعلىتذكر7!م!2(.

بمقياسدرجةألفمنأقلحرارةدرجةوعندلقريبا،مترنانوأعندتكون

كوانتونات.إنها:مزدوجةشرائحخلرتمرعندماالأشياءهذهتحيد،كالفن

إشعاعطريقعندرجة0005إلىالجزيئاتشمخينيتمعندماولكن

بالتدريجالكوانتؤناتتصبحتثريجيا:يتلاشىالتداخلنمطفإتالليزر،

حدأنهيالتجاربهذهونتيجة.للااشماقنتيجةبوصفهاكلاسونات

ربماالتى،العيانيةالفيزيائيةالبيئةنحوتحويلهيمكنالكلاسون-الكوانلؤن

5-3.شكلانظر.الخصوصوجهعلىجهازاتكون

ملاحظ

!.يتعامل

كلاسونجهاز

يستحضرا

-لااشماقتشابككوانتونكوانتون

)ب()أ(

الملاحظ:كوبنهاجننظروجهة)أ(.الكلاسيكىالكمازدواجية5-3شكل

)ب(.كميةوقائعبدورهيستحضرالذلىبالجهاز،يتعاملالقدرةكلى

عندماوخصوصاالكوانتونات،منالكلاسوناتئتبثق:اللااشماقبرنامج

(.الاصطناعيةأو)الطبيعيةالبيئةمعالكوانتوناتتتشابك
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أعنى،الكملبرنامجالأصلىالهدفعندافعتالحاليةالتطوراتوهذه

سنكونأنناهذايستلزمهل.الكمنظريةمنالكلاسيكيةالفيزياءاشتقاق

مفاهيمملوالكلاسيكيةالمفاهيمهذهعنالاستغناءثتالأمرآخرفيقادرين

والمرونةوالدردوريةواللزوجةالحرارةودرجة،والشمخينالاحتكاك

بحيثالمفاهيمهذهشملغروسوفننلظر؟أم،السصسوالتوتروالمغناطيسية

تتبثقالتىوالعملياتالموضوعيةالحجمخصائصتمل!لأنهامطلوبةتكون

العلمىالتفسيرمماللة،وبصورة.الكوانتموقائعمن،ضخمةأعدادمن

منكلماتعنالاستغناءلنايجيزلاوالعاطفيةالإدراكيةللعملياتالعصبى

انبثاقا.يظلالمفنمروالانبثاقحب".3وو"تخيل""خوف"قبيل

نأالأبستمولويخاتستطيعلاففلأخركأبعبارةذلكلضعأنشئتوإن

الكيمة،والاختلافات.موضوعيةبصورةطبقىالكونلأنالأنطولوجياتمحو

أنلوحتى،الوصفمستوياتفىتعدديةلقرضالوالمحعمستوياتبين

الدنيا.المستوياتحدودفئالمبدأحيثمنتفسيرهايمكنالعلياالمسلؤيات

للدلالةالرموزيكتبون،كليةالكمنظريةإنالقائلةالدعوىأنصارأنصحيح

.الكونوحتى،القياشوأدوات،والملاحظينللقططبالتسبةالوضعدوالعلى

لتضمنمعادلاتلأىحلولاليسثلأنفا،زائفةالرموزهذهأنأؤكدولكننى

5-4.شكلانظر.خربشاتمجردإنها:هاملتونرموز
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جهاز-حظملا

يبتكر

حظاتملا

يتنبأ

!ه

(أ)

شيءكل

يفنمرلم

ع"

)ب(

!ح

!ايستلزم

حح

ا

ناتكلاسو

ا

ناتنتواكو

أ

"!

(ت)

كنات

-ووله!لشيكية،فيزياء-!ح.الوصفمستويات5-!شكل

وجهة)ج(اللااتساقبرنامج)ب(كوبنهاجنمذهب)أ(.الكمفيزياء

الواقعية.النظر

منولذلكالكوانتونات،منلتبثقالكلاسوناتأنالقولوخلاصة

الفيزياءاعتبارمنبدلاالكمنظريةمنالكلاسيكيةالفيزياءاشتقاقالمشروع

لبرنامجالنهائىالهدفولكن.بدايةونقطةمطلقامعطىالكلادميكية

صرفا،خياليايبدو،الكلاسيكيةالأفكارعنكليةالاستغناءأعنى3،"اللااشماق

ذلكفىشأنهاتماماواقعيةواللزوجةالشكلملوالكلاسيكيةالخواصلأن

بينالتمييزوبإيجاز،.للانفصالالقابليةوعدماللفملوالكفةالخواصشأن
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لمسلؤباتمادةمجردوليس،موضوعىوالكلاسيكيةالكميةالمستويات

والتحليل.الوصف

نجمنامركزعندلتدأالتيالسلسلةفتذكرهذا،منشكفىكنتوإذا

واللقاعلالبحيروتدفقوالمطروالريحالشمس.أشعةبوصفهاولتتهى

فىالشمسمنعليهانحصلالتىالطاقةكلوتأتى.الأيضأوالكيميائى

.النجوممركزفىتحدثالتىالحراريةالنوويةالتفاعلاتمنالمطافنهاية

مل!(القديمةبهالكيمياءالمشتغل)حلمتحويلاتالتفاعلاتهذهمعظموتتضمن

الشمسءضو،وبدوره.النيوترون+الهليوم-اللزيتيوم+الديوتريوم

وأساسياحاسماأمرايعدالشمسفىنوويةئفاعلاتطريقعنالناتج

لاثمومن،نباتاتلؤجدلندونهامنكميةعمليةوهى،الضوئيلللزكيب

جزيئات-الكوانتونات:المتعاقبةالمستؤياتلاحظأيضا.حيواناتتوجد

حية-كائناتالخلايا-الخلايامنصغيرةأجزاء-عيانيةجزيئات-الضوء

الخائبا.متعددة

لكيميلأليةالمادة5-2

الكيميائيةلللنهاعلات)المنتجات(والمخرجات)الكاشفات(المدخلاتا!ن

كوانلؤنات،هىبعيد،حدإلىدقيقةوبصورة.فيزيائيةأشياءهى

يبدأالتىاللحظةفىلتبثقالتىالمادةولكن.كلاسوناتشبهأو،وكلاسونات

المدخلاتعنكيفيااختلافامختلفة،يتوقفحتىوشمتمركيميائى،تفاعلفيها

ا-هأ.63أوفيملؤثانيةمنلأقلغالبا،يحدثكما،بقيتلوحتى،والمخرجات
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جذرية)كيفية(لتغيراتتخضعمادةمنعينةبالفعلهىالخامالمادةوهذه

ومواسير،اللهبألسنةهىالكيميائيةالمادةمنالمألوفةوالعينات.قاسية

الحبةوالمادةالطهى،أوعبةومحنوباتالنخمر،وأوعبة،الصدئةالحدبد

كيميائيامفاعلاالحيةالكائناتباعلتارالكيميائيونيغرى)وربما.المتحللة

تحدثالتىالكيميائيةالتفاعلاتآلافأنيعرفونالأحياءعلماءولكنمعقدا.

بطريقةولتسيقهاجدولفيوضعهايتموقتأىفىالحيةالكائناتفى

والإصلاحالبدنى،الاتزانوهىكيميائيةغيرسماتثلاثوجودتضمن

البقاء(.و،الذاتى

ومع.ذراتمنمركبةمادةمنأجزاءالجزيئاتأنعامةبصفةويعتقد

علىجيدا.مووفةتكونأنمنبكثيرأقلالتركيبفيطريقتهافإنذلك

منينبثقلا،الجزيئاتكلفىالأبسط2،يدالهيدروجينجزكيء،المثالسبيل

الموادهىالذراتهذهالحقيقةوفى.الهيثروجينمنذرلينتجاورمجرد

تتحد،عندما،دامتمامكوناتهامنأحرى2يدجزيءمنهالشكلالتى

هولمامضادةبطريقةتوزيعهايعادواثكتروناتالأصليةالبروتونات

فإن،المتباللالكهربائىالإستاتيكىلتافرهمارغموبالفعل.حدسى

الزوجهذاويشكل:بروتونينبينويلؤسطانيجتمعانالذريينالإلكترونين

عامفىالمكلشفالرابطةمنالنوعوهذاالشماهمية(.)أوالكيميائيةالرابطة

لكلورتبقىالتىالرابطةمل!،الأيونيةالرابطةعنتمامامخللف1691

الأيونيةالرابطةلقل!حينوعلى.الملحجزيءفىمعاالصولبوموأيونات

تفسيرفإن،القديمةالعصورمنذوالمعروفة،الكهربائىالإستاتيكىالجذب
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9188عامفيإلايبتكرلمالذى،ا!كترونمفهوميسللزمالشماهميةالرابطة

لهذاالخمسينبالذكرىدا(!لاس!3مجلةاحتفلتوعندما،عارضةوبصورة

للواقعىوبالنسبةابتكارا.أماكلشافاكانإذاعمامناقشةلضمنت،العمل

عنابمنوعةالنظرياتولكن،اكتشافهتمالإلكترون:واضحالجواب

والتعامللؤحيدهايمكنالإلكترونأشعةفإنولذلكابتكارها.تمالالكترون

وأتفسيرهافقطيمكنالإلكتروننظرياتأنحينعلى،المعملفيمعها

.الرصاصوالقلمبالورقةاستبدالهاأولضحيحها

لتشكلالتىالموادإليهاتفتقرخصائصلها2يد،ينبثقماكلومل!

خطى.طيفمنبدلاشريطىوطيف،المميزةالتفككطاقةمل!منها،

الأساسىالمصدرسأ،06بوكيكرةهوجدابعيدحدإلىالمركبوالجزيء

عامفىفقطاكتشفالذى،المتوقعغيرالجزقيءوهذاتكنولوجى.للنانو

شيء)أشبهمحدداشكلايملكلأنه،الحجممتوسطفيزيائىشيءهو8591،

إنه:الكوانتوناتص!،طولىشقنظامخلرمنيحيدولكنه(،القدمبكرة

الأنطولوجيةالمفاهيمأنلاحظكوانتون(.شبه)أوكلاسونشبهإذن

والمادة،والنظاموالطاقةالمادةمفاهيموهى،السابقالوصففىالمفتاحية

واضحةبصورةغائبةمفاهيمهى،والانبئاق،أخرىمادةمنهالتشككالتى

النموذجية.الفلسفيةالمفاهيممنوحتىالسائد،الاتجاهميتافيزيقامن

بينالمرنةغيراللضادماتمنلتبثقالتىالجزيئاتذلكبعدتأمل

لهيرمزالذىالماءجزيءهوالبسبطةالجزيئاتوأحد.بسيطةجزيئات

الموادبالأحرىأو-الثزيةالمكوناتتظهرالصيغةوهذهأ.2يدبالرمزعادة
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جزئياإظهارهايجبوالتيبنيتهلقلزحلاولكنها.للنظاممنها-تلشكلالتي

إنالقائلةالمعطياتإلىبالإضافةيد،أ...-يدالتزكيبيةالصيغطريقعن

بينوالمسافاتتقريبا،درجة1.؟الزاولةوتكون7،شكلعلىالنظامهذا

.لمهـاحوالىالذرية

الماءجسمينبثق،كبيرةمجموعةفئالماءجزيئاتابخقعتوإذا

الأوليةالجسيماتمسلؤياتبعدالرابعالمستولىإلئينتمئالذى،السائل

ولكن،السائلالماءعنشيئانعرفجميعاونحن.والجزيئاتوالذرات

دامما،وبالنعل.الإطلاقعلىوجودهفيالسببيعرفونالكمييرالكيميائيين

عادية،حرارةدرجةعندغازاالماءيكونفسوفما،حدإنىاللونفاتحأ2يد

للاقترانالكلاسيكى1غدالنمط،القويةالهيدروجينلرابطةبالنسبةيكونولا

الأخرىوالأنماطالنمطهذاأنبالمفارقةيشممالذكأوالشيءالجزيء.بين

الذريةبينالمسافة:كلاسيكيلتينخاصيتينيتضمنالكيميائيةالروابطمن

حيث؟الذريةالفيزياءفىمهمبدورمنهماخاصيةأ!لقومولا،والزاوية

علىأسبقية،واللفالتحرككميةمل!،الديناميكيةالخصائصلتخذ

وانبثق(.المجردةالحركةبعلم)المتعلقةوالكينماليةالهندسيةالخصائص

هكذاالمسمىالمبكرالكونعناصرأما،الجزيئاتإلىبالإضافةالشكل

الشكل.عديمةفكانت

الخصائصهذهوأحد.للحياةجوهرياتجعلهفريدةخصائصلهوالماء

كتلفىتتجمعأنإلىتميلالماءجزيئاتبأنذلك:التجمعإلىيميلأنه

جليدية،وأنهار،وبحيرات،صغيرةوقطراتاللالج،وكراتاللكج،منرقيقة
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لوعين:منفتكونالوجودإلىالأئظمةهذهتقدمالتىالروابطأماوبحار،

الرابطة،قبلمنأدركناوكما.هيدروجينيةوروابطشماهميةروابط

جزيءحالةفىكما،ذرلينبينمشتركالإلكتروناثمنروجهىالش!اهمية

هىالهيثروجينيةالرابطة،العكسوعلىاآنفاالمذكورة2يدالهيثروجين

الأكسجين.مل!الكهربائيةالشحنةسالبةوذرةالايلروجينفرةبينئفاعل

وهو.سريعتعاقبفىالمواقعوتتبادلانالماء،جسمفىالرابطتانوتظهر

الماء.للجزيئاتالمألوفوالعصاالكرةنموذجعنغائبديناميكىملمح

يفسروالذىأربعحتىيكونالماءجزيءلروابطالكلىالعددلأنفريد

5-ه.الشكلانظر.السائكلهذاالعلياالغلياننقطة

يد

ا

يد

يد
يد

/

ء.-------.لد
يد

يد

يدأ

لخطوطتمثلالماء.جزيئاتمنمركبلنظامتخيليةثطة5-5شكل

الروبطلمنقطةالروبطتمثكحينعلىلشماهمية،الروبط!متواصلة

الهيثروجينية.
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لقسيراتفسربدايتها،فيتزاللاالتى،الكمكيمياءأنللحظةلنفترض

الحامضأوللا!مئلالنموذجيةالأحيائيةالجزيئاتبعضانبثاقمقنعا

،االوراثيةالمعلوماتيفسرالذئالجزىءريبوزى،الديوكسىالنووى

رنالزكيبمثلللغايةالمركبةالكيميائيةالتفاعلاتبعضإلىبالأضافة

.اوسيتوبلازمهاالخليةبنواةتوجدكيميائيةمادة،ريبونكليكحمضاوللال!

تكونفقل)أوالكمنظريةإلىالكيميائيةالنظريةتردفسوفهذا،حدثوإذا

يزعموسوف.الإضافيةالافتراضاتبعضإلىبالإضافةمنها(مسئتبطة

القائلةالأنطولوجيةالدعوىبطلانيثبتسوفالردهذاأنالعلماءمعظم

الرأ!:فىالاختلافوألتمسمتميزكيميائىمستوىقبيلمنشيءبوجود

لكلفئةبوصفهالمعرف،الفيزيائىفوقالمستوىهذاملفىيوجدأنهأرى

الكمميكانيكافإنذلكإلىوبالإضافة.الكيميائيةالروابطلتغيرحيثالأنظمة

)انظرالكمكيمياءإنتاجأجلمنإضافيةبفروضنزودهاأنمنبدلا

س!!وللا!(.أ8249

ولوالفيريائيين،لدىشديداانلتاهالالفتأنمنبدلاالكيميائيةوالمادة

مخللفنوعمليونجزيئاتتركيبعلىبالملاحظةالخليقةقدرتهابسببفقط

مركباتحالةوفىاللالالائدلآ،الجدند4اللشكلللهالعوةوهذهتلالائحا.لركيبا

تكونالتي،الفيزيائيةالمادةقوةمنبكثيرأعظمهى،خاصةالكربون

الضخمة.الصافيةوالأجسامالصخوروتكوينالبلورىالنشوءعلىمقصورة

اللالقائيةالقوىشمتخدم،المعملفىالجزيئاتتركيب؟التركيبيةوالكيمياء

الكيميائية،المادةمنالحيةالخاليهاإنتاجالتزكيبية،والحياة.الئتظيمذاتية

الحيوية.للكيمياءبعيداهدفاكانتإذاللافتراضقابلنحوعلىعملهايمكن
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أعنى،المادةمنعيناتبوجودنقرفأنمنبدلأأنهالقولخلاصة

فيزيائيةفوقعملياتفىوتبدألذاتها،تركيبىمستوىإلىتنتمى،الجزيئات

والرد،،والأكسجينالنارتمثلهاكما،كيميائيةتفاعلاتأعنى،متساويةبصورد

نتكلموالغستوهـالذلىالجزيئى.والتركيب،الكهربائىوالتحللبالماء،والتحلل

العناصرانعامةبصفةالمقبولومن،الحالبطنيعةالكيميائىالمستولىهوعنه

فيزيائبة.تكونالمشولىهثالأعضاءأخرىموادمنهاتاثمكلالتيوالمواد

عليها.معتمدةأنهامعالفيزياءم!فصلاليستالكيمياءبأنث!ذاكلويوحى

الحيةالمادة5-3

درجةإلىالجةغيرالأشاءعرالاحدكأضسايةمختلفةالحلةالأشباء

طريقعنتوصفبأن!اواسعنطاقعلىيعتقدكانمضى،قرنخىأنه،

الكمالموعةبصورةوسمىلامادهـ،كائنحتىأو،غايةإلىيسعىسلوك

الحيوىالمذهبوهذا.ول!)!اثأ،أ/!الحيويةالدفعةأولأ؟ححاس!،+!)انتلخيا(

البحثىالمشروعوهذاهكذا.المسمىللحياةالميكانيكىالمفهومعليهقضى

استهلهاالىالطيعيةوالفيزياءالأحبائيةالميكانيكاشرارتهأطلقتالجسور

الرؤيةهذهتطورتقرونثلإثةوبثأ.065عامحوالىبوريللىجيوفانى

لهذهوفقاالخةوال!ئنات،فيزيائيةكيميائيةنزعةإلىللحياةالميكانيكية

"هحط(.)2)91مع!ةكيميائةملنهاعلاتإلاشيئالبستالنزعة

فيماالمرلتطةالخصائص!منمجموعةلهاالحيةالأشياءفإنذلكومع

الخلوية،منها:"قليلةمجموعةوإليك.الكميائيةالأنظمةإليهاتفلقروالتىبينها
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والتكون،والتحول،والوراثة،الخليةوانقسامالبدنى،والاتزان،والأيض

والخلوية.والموت،والمرض،والقيمةواللظور،،الذاتىوالإصلاح،التشكلى

هىالحيةالمادةوحداتأنحقيقةفىتكمنإنها:للذريةالأحيائىالنظيرهي

شئتواءنمنفذ.شبهخارجىغشاءأوبغلافمزوبةأنظمةهيالتىالخلايا،

أوخاليهاذاتأنهاإماالحيةالكائناتكلإنفقلأخرىبعبارةذلكتضعأن

عمليةالحاكبطبيعةهووالأيض.خلويةشبهحياةتوجدلاالفليها:متعددة

العناصرودمجالبرولينتركيبخلسمنوخاصةالكيميائى،الذاتىللتجديد

الأوساطعلىالمحافظةعلىالقدرةفهوالبدنىالاتزانأماوتحويلها.البيئية

آلياتبمقتضى(والحمضيةالحرارةدرجة)وخاصةتماماالمسلقرةالداخلية

الخليةوانقسام.الحىالكائنفىالموضوعة(الراجعةالتغذية)طرقالتحكم

الإنزيماتطرلقعنالدناجدائلوفصلللرناالذاتيالاستنساخيتضمنالذى

)التكونوالتشكل.لعصبمعظمعداماالخلايالكلالنهائىالمصيرهو

،محددةبوظائفأعضاءوبناءالخليةتخليقتتضمنعمليةهواللشكلى(

الحى.الكائنفىالأخرىالمكوناتلهاتخضعأنيمكنلاعملياتأعنى

صفاتهابعضلنقلالحيةالكائناتاستخراجعلىالقدرةهىوالوراثة

لأن(للنوع)صحيحأماحدإلىأميناالنقليكونماوعادةذريتها.إلى

هذهولكن.وهامدةقويةماحدإلىهىالدنا،جزيئات،الوراثةوحدات

الكونية،الأشعةمل!القوبة،البيئيةللمثيراتحساسةالحالبطبيعةالجزيئات

،الفصامجينمتطابقانتوأمانيملكربما،المثالسبيل.علىمعينةوأنزيمات

توأمهيفتقر،الجينهذايغيرالذىالإنزيمأيضاأحدهمايملكحينعلىلكن

أنبدلاالحقيقةوهذه.الرهيبالعقلىالاعتل!هذايجلتبأنهدرجةإلىإليه

الراحة.علىالأنانىالجينأسطورةلحملتكفى
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عمليةعنينتجأنهعلىالأحياءعلماءمعظميتفقباللظور،يتعلقوفيما

)فىوالتهجين،الملائمةالبيئةوبناء،البيئىوالانتخابللطفرةمتزامنة

منالمستوياتكلعلىمقدمةقليلةأخرئوآليات(،أساسيةبصورةالنباتات

هوالدناولذلك،الجماعةإلىالسكانإلىالكاملالحىالكائنإلىالجزيء

ائتخابهوالتطوريدفعمالأن،خاطئةالفكرةوهذهاللظورية.الوحدة

ككل،الطبيعىالحىالكائنهومستخرجا()أومنتخبايصيروما.طبيعى

الجيناتكلليستذلكإلىوبالإضافةا.الوراثىطاقمهاجينومهوليس

البروتوناتتتعرضأنيمكنوإنما،للطفرةعرضةتكونالتىهىوحدها

الجديدةلائسويةالمقاومةأولابهأوحتكمالتظورثمومنأيضا،للطفرة

.البروتوناتبعضتحرزهاأنيمكنالتى

الأحياءأولااقترحتهالانبثاقمفهومأنالدهشةيئيرلاالذىوالشيء

تشكلاالانتواعلحالاتتاربخهوالحياةتاريخأنأثبتتالتىاللظورية،

أوحىالتطورأنالشائنوالشيء.الانقراضوحالاتابيدلنوعتطورى

عليهوالمتفق.لآخرينبالقفزوأوحى(دارون)وأولهمالناسلبعضبالتدرج

شأنذلكفىشأنهالتطورمعينسجملاالقفزإنكارأنعامةبصفةالآن

فىتدريجيايكونالمستوياتكلعلىالتطوربأنذلك:الاستمراريةإنكار

أ)!(.أ2ول!4س!!وللا!ا)989أخرىجوانبفىومتقطعاماجانب

فىالأسئلةدامثما،الحياةمعانبثقتالقيمةبأنالظنيجوزوأخيرا

إلىبالاشارةإلامعقولةتكونلااص؟اإلىبالنسبةسقيمة"ماالصيغة

والآلاتوالسدودوالأعشاشالجحورمثلوإبداعاتهاالحيةالكائنات
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روثمنالكبيرةالكمياتا!نيقالربما،المثالسبيلعلى.وا!يمات

لذاتها.وليسمالكها،لمنفعةذلكلقعلولكنهالتأيض،الشجروأوراق

)أوالجزيءلهذابالنسبةالعمليةأوالشيءهذاقيمة!ماقبيلمنوالسؤال

السؤال،العكسوعلىجوابا.يستحقلا(النجمأوالضوءشعاعأوالحجر

ص؟"الحىللكائنبالنسبةسالعمليةأوالعضوأوالمادةقيمة!ماقبيلمن

علىالإبقاءفىسدورنكتشفأنيمكنإذالمبدأ:حيثمنللإجابةقابل

حتىأوبالتجربةشمنعطريقعنوذلك،جيدةصحةفىصالحىالكائن

تمتدفالقيمة.الحىللكائنالصحيةالحالةفىالتعدبلهذاأثرواخلتارإزالتها،

يكوننفعلهماكلأنيستلزملاهذاولك!الخاة.بعمروتعمرالحياةباملذاد

منوالحربالمحدودغيروالإنجاب،الخارجيةوالظروفالبيئةمعمئوافقا

واضح.نحوعلىالبيثةمعاللؤافقسيئةالأمور

والصواب.كلترةأوواحدةخاصةبخصائصالحياةتوصفلا،وبإيجاز

توصفالحياةأنلقريبا-مضىقرنمنذ)5391(أوبارينألكسندرأكدكما-

هىفهذهذلك،ومعبينها.فيماالمرلتطةالخاصةالخصائصمنكاملبنسق

سبيلعلى.الفيزيائيةالأشياءالفيزيائيونبهايصورالتىالطريقةأيضا

عشرةاثنتاتصورهاالمتواضعةوالبروتوناتالالكتروناتحتى،المثال

الحالةمعادلةطريقعنبعضمعبعضهاوترلتط،أساسيةخاصية

بعضرالأحياءعلماءاكتشفالآنوحتى.خاصة(الموجيةالمعادلة)أو

الحالةلمعادلةالنظيريكتشفوالمولكن،الأساسيةالحيويةالمتغيرات

بالخصائصرقائمةيضعواأنهوفعلهيمكنماوقصارى.الفيزيائية

آنفا.المقترحةالقائمةمتل،المفتاحية
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الكيمياءإلىبالإضافةالفلسفةاقترحتهالذى،للحياةالمادىوالمفهوم

الخليةلتخليقالطموحالبحثىالمشروعألهماللظورلى،الأحياءوعلمالحيوية

،291ثعامفىأوباريناستهلهالذئالتجريبىالمشروعوهذا.المعملفى

)انظرالعالمحولعديدةمعاملفىحالياوساققدمعلىفيهالعمليمضى

علىالجاةأنعلئالخبراءويتفق2!ط(.ول!ح0،*7002ألاسما631"2مثلا

علىيخلالفونيزالونلاولكنهمخلت،سنةبليون5.3منذانبثقتالأرض

الأقلعلىهناكالواقعوفى.الأولىالخليةإلئالجزىءمنالد!يقالش!لسل

الأحيائى.النشوءحولمتنافسةفروضعشرة

لظن.أدساسيتينمدرستينفيالفروضهذهوضعيمكنذلكومع

عضويةأوأولاالورالية)المدرسةالمجال!افيالعاملينمنالأكثرية

ولكنجوهرهـ.الدارونىواللظور(خاصة)ورناالوراثيةالمادةأن(التغذية

الأحيائىالتشوءأن(التغذيةذاتيةأوأولاالأيض)مدهـسةالقويةالقلةلظن

حفازةلاوراثيةشبكاتمنمباشرةلتقدمتامبشكلفيزيائيةكيميائيةعمليةهو

المنهجاتتستخدماالمدرستينأنوبما.الأولىالخلاياإلىعيانيةلجزيئات

عقيم.جدلعلىالتحريضمنبدلاإنتاجهماعلىتنافسهماشجعفقدالعلمى

ما،واسعسياقفيالجدليوضععندماتنافسهمايتلاشىذلكإلىوبالإضافة

منالتركيتذاللةالمبكردالوراثيةالماددبأنتعترفالوراثيةالمدرسةدامت

5-6.شكلانظر.حيويةغيرمادة
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الدناعلىقائمةجينومات

أ!

آيضيةمسالك

وراثيةبوليمترات

أ!

الأيضر

أيضيةشبكاتوراثيةبوليمتزات

أ!

أيضيةشبكات

حيويةقبلعضويةمركبات

الأيضئهالنضروجهةالورانيةالنظروجهة

.الحياةأصلحولالأساسيانالحاليانالعلميانالفرضان5-6شكل

2!ط.07!شامن)06.07002(

إنالقائلالفرضالتقدممنمثيرتانحالتاندعمت5391عاموفى

الجزيئية،الأحياءئورة:الحيةغيرالمادةمتلتماماماديةالحيةالمادة

ولتعهويورى،ميلرطريقعنالأمينيةللأحماضالأولالناجحوالتخليق

النووية.الأحماضمنطويلةلسلاسلخوراناتخليق
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انالقائلةالرديةالمبالغةإلىالجزيئيةالأحياءأدت،الكئيبالجانبفي

سوفالبشرىللجينومالناجحالشملسلفإنولذلك،الحياةتوجهالجينات

الطريقةهوالجزيئيةالأحياءلثورةالآخرالسلبىوالجانب.الحياةسريكشف

".الوراثية"المعلوماتالغامضالتعبيربهااستخدمالتىالعنايةتعوزهاالتى

لجمعالأرشاداتمنفئةبوصفهمجسمالقسيراالتعبيرهذافسرلقد،وبالفعل

هى"الوراثيةالمعلومات)3البلاستيكقطعمنلعبةكانلوكماالحىالكائن

ولا.النوويةالأحماضفياهء)س!داولأ4ح3النكليولتداتلترلتبموجزبالفعل

أوانتروبيابوصفهاالمعلوماتعنالفيزيائىبالمفهومالمفهومهذايرتبط

ومع(.الاتصالاتهندسةفىالمستخدمالإحصائىالمعلوماتومفهومفوضى

مفهومية،جدةلأىدفعهيتعينثمناهناكلأنبالشكوئنجهرألايجبذلك

.الغموضأغى

قرنغضونفىالأفلعلىمنحثلاثللفلسفةالأحياءقدمليوبايجاز،

التطورومفهوم،الحياةماليةودعوىالتكاملى،المستوىمفهوم:ونصف

تخلصت،ذاتهوللسبب.الطبيعىوالانتخابالتعديلخل!منالأحيائى

النظروجهةالجنرية،والردية،الحيوىوالمذهب،الخلقمذهبمنالأحياء

يقارنأنإلىالقارئأدعووأنايهم.الذىهووحدهالنظامتركيبا!نالقائلة

الخا!!لفرعهمالميتافيزيقيونقدمهاالتىبالإسهاماتالغنىالمحصولهذا

ذاتها.الفلزةخائلوللعلم

المفكرةالمادة5-4

أننفترضأنناهذاومعنى.النفسىالعصبىالتطابقفرضنلتنىنحن

المتطورةالحيواناتمخوإنماالأسطوريةالالماديةالنفسليسالمفكرالشيء
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بجذورهيضربالذىالفلسفى،الافتراضوهذا.التطوردرجاتأعلىعند

الإدراكىالأعصابلعلمالمرشدالمبدأله،القديمالإغريقىالطبفى

هذهنطوروسوف.النفسوعلمالأعصابلعلمالحاليالانلماج-والعاطفى

فقطهنانقررهاونحنعشر.الحادىإلىالتاسعمنالفصولفيالدعوى

بعد.فيمالقديمهيتعينالذىالمستوياتسلمفىخطوةتفوتنالالكى

العملياتاعتبرتإذاضرورىغيريصبحالنفسعلمأنيعتقدوربما

الماديينطريقعنبالفعلالضقترحالاسلتعادهذاولكن.للمخعملياتالعقلية

علماءأنفلكوسر.الاستحسانمنبشيءيحظىلن-المزيفينالاسلتعاديين

لقذف،عاليةبصورةاجتماعيةحيواناتفىالعقليةالعملياتيدرسونالنفس

فيبثورهاوتؤثر،الأخرىالأمخاخمنتأتىاجتماعيةبمثيراتأمخاخها

أننافىالسببهووهذا.آخرونأناسلهايخضعوإلراكيةعاطفيةعمليات

التىالطريقةيبحثالذىالبينىالعلم،الاجتماعىالنفسعلمإلىحاجةفى

هذاإلىنعودوسوف.الاجتماعيةالمادةمعالحيةالمادةبهالتفاعل

التاسع.الفصلفىالموضوع

الاجنماجمةالم!ة5-5

المعاركإلىالجنسىالئزاوجحالاتمنالاجتماعيةالتفاعلاتا!ن

العائلاتمنتغيرها،أوعليهاتحافظأوالاجتماعيةالأنظمةتولدالسياسية

منالأنظمةهذهولتألففلك.منأبعدهووماالأممإلىوالشركات

واحد.لشيءتؤيضلاإنها-أحيائيةخصائصتملكلاولكنها،حيوانات

تشكلإنهايقالأنيمكنإذتماما،مكوناتهامل!وماليةعينيةتكونولكنها

حية.مادةالحيةالكائناتلشكلملالمااجتماعيةمادة
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المثاليونيرفضهافلنللمادئ،واضحةالسابقةاللقريراتأنورغم

)أخالفيا(روحيايكوناجتماعىشيءكلأنيزعمونالذينالمثاليونفقط،

(.الثقافيةأوالروحية)العلومالإنسانيةللعلومموضوعايكونثمومن

مرفوضايكونسوفالاجتماعيةالمادةقببلمنشيءبوجودوالزعم

الوجودبنكرونلأنهمهكذايسمونالذينالمنهجيةالفرديةدعاةمنأيضا

إسهاماتأييضعواأنيمكنلاوبالتالى،الاجتماعيةالكليةللأمورالفعلى

الاجتماعيةالأجساموجودلإنكارمعادلالإنكارهذاولكنلدراستها.أصلية

علىالجملوجودإنكارأو،جزيئاتأوذراتمنلتألفأنهاأساسعلى

.حروفمنلتألفأنهاأساس

الاجتماعيةالكليةالأمورمنبدلاالأفراددراسةفىيرغبشخصوأي

فعلوإذا؟النفسعلمأوالبشرىالأحياءعلمفىالانهماكعليهيتعينفسوف

تموإذا.البشرىللوجودالاجتماعيالقالبمنأقلبحئهيفتقدفلنهكذا

والتربية،والتعلم،الحبفيسلوكهفإن،للشخصالاجتماعيةالبيئةتجاهل

وبصفةمجهولايظلسوفكثيرذلكوغير،والعصيان،والضغط،والعمل

إلىتحليلهيجبعينىنظاموكلعناصرهمنفئةمجردالنظامليس،عامة

وآليته،وبيئته(مكوناتهبين(المداميك)أوالوصلات)فئةوبنيتهتركيبه

يتطلبالأنظمةفهمأنفىالسببهووهذا(.يكونماتجعلهالتى)العمليات

علماءويعرف.كليةأوفرديةبطريقةتناولهامنبدلانسقيةبطريقةتناولها

)انظرالواضحةالحقيقةهذهدائماوالأحياءوالكيمياءوالفيزياءالرياضيات

إ!لا!(.ع2!3!و
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الاصطناجمةالمادة5-6

أوالأفكارتجسدالمصنوعةالأشياءأوالمصنوعاتا!نالقوليمكن

تكنولوجيةبمساعدةغالبالضمملأنهامادياطابعاعليهاتضفىأوالمشاعر

المنزلبينالصغيرماركسبهاميزالتىالطريقةهىوهذه.المستوىعالية

فىالمنازلوضععندمابوبرإليهينتبهلمتمييزوهو-النحلوخلية

وسلودالأرب،وجحورالنملوكثيباتالأعشاشمل!أشياءمجموعة

معقدةتكونأنيمكنالحيوانيةالمصنوعاتأنفىشكمنوليس.القندس

اممنإذ:تصميمأو-لخريطةوفقاتبنىأنهاعلىعلامةتوجدلاولكنجدا،

البرمجةلربطآليةمحصلةهىالبناءوعملية،فطريةبنائهاعلىالقثرة

البيئية.والظروفبالموادالوراثية

لشكلإنهايق!فربمامشاعر،أوأفكاراتجسدالمصنوعاتلأنونظرا

طبيعىهوماعكسعلىصنعيةأواصطناعيةأعنىخاص،نوعمنمادة

مكتشف.أو

نتنكردعنا،والاصطناعيةالطبيعيةالمادةبينالاختلافاتندركولكى

انظر.الكتابأوالخبررغيفملوجيد،شيءأىلصناعةالباررةالسمات

5-7شكل

أولىمادة-طبيعة

!صأدوات-صناعة
المنتج-الإنتاجعملية

لضميم*-تكنولوجيا
وخططسياسات-إدارة

أفعلطريقعنتتحولطبيعيةمادةهىالاصطناعيةالمادة5-7شكل

.والادارةالهندسةبأفكارةمسترلثه
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مثلمعنىبلا:نوعينمنمعيننوعفيالاصطناعيةالمادةوتكون

الرسمأوالنصمل!معنىوذاتصورى؟تنظيمأو،والآلة،والمنزل،الجسر

معاب،لهاالمصنوعةالاجتماعيةالأئظمةا!نغالبايقالأنهصحيحالبيانى.

هذهأنهوبالفعلوالمقصود،مجازىمعنىلكلمةالاستعمالهذاولكن

.غاياتإلىبهايتوسلكوسائلشمتخدمأنهاالأفضلأوهالفةالأنظمة

هذا:هوالاصطناعيةللمادةالآخرالمفيدوالتصنيف

ونحت.،زيتىولضوير،موسيقى:فنية

القصة.غيروأب،وقصةشعر،سيميوطيقية:

مواصلات،ووسائل،أنابيبوخط،وآلةلقنى،ببانىرسم:تكنولوجية

للفزيون.وشبكة

ومتجر،وفلرسة،،تجارية)شركةصورىاجتماعىتنظيم:اجتماعية

(.وكنيسة،ومدينة

،والنقابات،المدارسمثل،الصوريةالاجتماعيةالتنظيماتوكل

فيفقطتخطيطيةبصورةولوصممتلأنهامصنوعاتهىوالحكومات

تتعارضالنحوهذاوعلىمعا.جمعتوقدالوجودلزىأنقبلالأمر،غالب

العائلاتمثلاللاصوريةالتنظيماتمعالصوريةالاجتماعيةالئنظيمات

ما.حدإلىللقائيةبطريقةوتتفككوتتطورتظهرالتىوالجماعات

في،المقارنةالشعبيةبسببتوكيداشمتحقالصوريةالتنظيماتواصطناعية

للقائيا-يكوناجتماعىشيءكلا!ن3القائلةهايكلدعوى،المحافظةالدوائر

دامما،ذاتهللمؤلفتبعااجتماعيا،بوصفهيوجدلانفسهالوقتفيبينما

فقط.أفراديوجد
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لانبئاقا5-7

لئلاثةالصورىللتقديمالمسرحتعدأنالسابقةالصفحاتعلىلزاماكان

والمستؤى،،الانبثاقمفاهيم:الأنطولوجيةنظرناوجهةفىأساسيةمفاهيم

الئقافةصاحبلويسجورجوقدمالهرمى(.الشملسل)أوالمستوياتوسلم

ح*ء.س!حولح!3انبثاقللجديدالمسايرةالجديدةالكلمة8771عامفىالمنوعة

2991)انظرملسلتوارتجونفلكقبلابتكرهقدكانالمفهومولكن

استلزموأكسجينهيدروجينمنالماءتركيبأنمللاحظوبالفعل-1117!(.

منها.يتشكلالتىالموادإليهاتفلقرالتىالماءخصائص،الخصائصانبثاق

لونمنالخصائصانبثاقتفسيرالأفدطونىالفيلسوفسيحاول

،المثالسبيلعلى.أفضلشيئاوالعلماءالأرسطيونسيعرفحواملها.

ول+!الصيغةفىالكيميائىللتفاعلخاصةحالةهوللماءالسابقالتركيب

التاليةبالمعاللةالعمليةهذهالكيميائيةاالحركةاعلمالكينتيكاوتصف-ح

الكاشفاتتركيزاتحدودفىشأالنوعمنالمنتجتركيزتغيرلقيمةبالنسب

دونمنخصائصولا4.أ!أ(1/4-كل!أ!(.أول!:!لحهـوالنوجمنمن

ينسبمحمولكل:القولنستطيعونحويةمنطقيةلغةاستعملناوإذا.حوامل

.صسلوقسفىالحالهوكماواحد،موضوعإلىالأقلعلى

مترالفة،أنطولوجيةمقولةبوصفهالأصلفىالانبثاقمفهومفهمولقد

بوضوحالمئللهيضربئمومن،عمليةخل!الكيفيةالجدةظهورمع

والتطوروالتطويرالتشكلى،والتكونالكيميائى،والتركيببالتبلور،

مثلا)انظروالتاريخ،الاجتماعىوالتنظيم،جديدةمهاراتوتعلمالأحيائى،
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يا!ح!ول3"2،حهاح!ولول5991،ولسأأكاا6"2،ولهحث!5أ+:س!م8007،أع!!،ص!

.(6591

أكدواقداللاعقلانيينالنفسوعلماءالفلاسفةبعضلأننظراذلك،ومع

المستوىعملياتحدودفىتفسيرهإمكانيةأنكرواولكنالانبثاقحدوث

إبستمولوجية.مقولةالأمرآخرفىتمل!.الكلمةأناعتبرفقد،الأدنى

القديمحدودفيتفسيرهيمكنلاوالمعقدالجديداممذالقائلالظلامى)والرأى

نحتفظوسوف"(.القوى"الانبثاقمضللنحوعلىأحيانايسمىوالبسيط

لتمسوفالانبثاقلأن،بالأحرىالمفاهيمأوالأصلى،الأنطولوجىبالمفهوم

الكيفية.الناحيةمنجديدةعملياتأووخصائصموضوعاتبظهورشمويته

أ،الانبثاقأوالمترامن:للانبثاقأنطولوجيينمفهوميننميزونحن

الخاصة،الحجمخاصيةمعالأوليلزامن2،الانبثاقأوبالزمانوالمرتبط

الحجمخاصيةوبالفعل.بعمليةالثانىيرلتطحينعلىالجشطلطية،

الشيءلهذامكونأوجزءيملكهالاخاصيةهىلشىءأ(الانبثاق)أو

منكبيرةلمجموعاتخاصيةالسيولة،المثالسبيلعلى.البحثموضوع

وقدم.الحروفأوالفونيماتمنلسلاسلخاصيةوالمعنىالماء.جزيئات

علمفىالطنانةالكلمةوأصبح5918،عامفىالمفهومهذاأهرنفيلسفون

المعانىتداعىمذهبمقابلبهاجهرالتي3ءس!،(ا!أالجشطلطىالنفس

تجميعيا.أواندماجيايكونجديدهوماكلأنيرىالذى33!أكاأحهأولهأ3ول

االانبثاقيكونأنأنكرتالجشطلطيةالحركةأنللأسفيدعوومما

الا(ولأأأهاول*؟بالحدسيةألحقتهإنهاإذ:للتحليلقابا!مفهوما
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الكيفيةالناحيةمنجديدةخاصيةهي2الانبئاقخاصية،أخرىجهةومن

منبئقةسمةالتكيف،المثالسبيلعلىله.المكونةالموادتملكهالالشيء

الدظورخل!ظهرتولأنهاحجم،خاصيةلأنها،الحيةالكائناتلمعظم

الحيوية.قبللهاالمكونةالموادمنالأولىالخلاياتريمبإلىبالإضافة

لنوعلظورىتشكلاالانتؤاعحالةفيكما2،للانبثاقالمكملأووالثنائى

.النوعانقراضفيالحالهوكما،انبثاقشبهالحالبطبيعةهوا،بيد

عشر(.الرابعالفصلانظرالثقةمن)ولمزيد

تنشأكونهاعنبعيدا،الجديدةالخصائصأنفكرةالتالىالشكلويوضح

سالشيءكانإذاالوجوداسابقةخصائصمنتنبتقء،لاشيمن

صالشيءفإن،بب،أ،بالخصائصصالشىءيوكبأ،بالخصائص

ذلكعلىردب.أ،س،إلىبالنسبةمنبثقةأمورهيجالجديدةوالخاصية

منبأ،لهاالمكونةبالموادترلتطجفإن،قأببقانونبأ،ارلتطإذا

5-18الشكلانظر.جقبقاج،إضافيةمنبلقةقوانينخل!

!!

ببلأاثاق

باق

جب،أ،خصانصثلاثعلىتعتمدقوانين5-8شكل
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فىمقاومتهاتظهرربماجذريةبصورةجديدماشيئاإنال!إئلةوالفكرة

الشمس!تحتجديد*لاأنالقديمالعهدكتبأحدقررأنمنذوقتأى

وله+ءا"4،يةس!؟كله!3انظرلهاالمكملةوالفكرةالفكرةهذهلتاريخ)وبالنسبة

جديدايبدوماكلأنهىالجدةحولبعيدحدإلىالشائعةوالفكرة2(.!!ه

الحقائقوكلالأشياءكلاعنإذ:مسلتزةصورةفيقبلمنبالفعلوجد

مفهوممثالهوالجديدةالفوبيالهذهالمبكروالمثالمنها،ينشأمابكلحبلى"3

شىء*لاالمدرسيةالصيغةعنهعبرتكمامعلولاتها،لتضمنبوصفهاالعلل

العلة+فىيكنلمالمعلولفى

مراحلكلا!نالقائلالقديمالأحيائىالمذهب،السابقالتخلقومذهب

إنكاراذلكمعيسللزم،الملقحةالخليةفىملضمنةتكونالتخليقيةالعملية

مهماإنهالقائلالمذهبهوالمذهبلهذاالمعاصروالخليفة.للجدةآخر

الموروثة:المشفرة+التعليماتفىملضمنةتكونجديدةصيغظهرت

الوارثهىالوراثيةالمعلوماتتكونوبالتالىوقدرا.قضاءالجبنوموسيكون

لملاحس!ولفى43!ة)انظرالعلمانىالسابقالتخلقومذهباللاهوتىوالقدرللقضاء

مذهبالمحدثونالكيميائيوناجلتب،العكسوعلىح!+ول!(..492-0287991

الهيثروجينأنفىالكيميائييفكرلا،الخصوصوجهوعلى.السابقالتخلق

البناتأنالعقلسليمالشخصيزعملاملالمابالماء،7!حابلانوالأكسجين

ئكونلاالفعلبةولكن،الفعليةشمبقالإمكانيةالحالوبطبيعة.بالفطرةخبانى

.والظرفالإمكاناتحادمنتنبثقوإنما،الإمكانيةفىمتضمنة

فالأشياء،المادةمحددةاكياتكلدامتما:كلبةانبثاقآليةتوجدلا

نقاطهامنالاقترابعندذلكومعمخلالف.نحوعلىلتغيرمخلفةأنواعمن
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تملكمختلفةأنواعإلىلتتمىالتيالأشياءمنكثيراأننجد،الأساسية

بوصفهاليهيشارالذىالشيءوهو-متمالالةعيانيةفيزيائيةخصائص

ديناميكىنحوعلىالكربونأكسيدوثانىالماءيسلكالمثالسبيلعلى.الكلية

وبالإضافة.والغازيةءالسائلةحالتهماتفصلعندمانفسهابالطريقةحرارى

مشتركة.معينةسمات(التاريخية)أوالتطوريةالعملياتكلتقتسمنلك،إلى

ظروفوتحتلقوانينوفقاقديمةأنواعمنجديدةأنواعتكوينولتضمن

الآخربعضهايعارضحينعلىمعينةجديدةأشياءانبثاقبعضهايؤيد،بيئية

وسوفتحبطها،أوالطبيعيةالتنشئةتؤيدسوف،خاصةوبصفة.الانبثاقهذا

التربية.فيبدورهاتؤثر

لاأنهآمنةبصورةالتخمينيمكن،كليةانبثاقآليةتوجدلاأنهورغم

قبلمنموجودةأشياءمنيتطورجدبدشيءكلا!نإذجليد:منينبثقشيء

وبصفة.الجدةأوالانقطاعإلىبالاضافةمحافظةأواستمراريوجدولنلك

فإنولذلك،دارونظنكما،بالشجرةشيءأشبهالأحيائيالتطور،خاصة

مشتركةبسيطةأسلافلهاجدامخللفةأنواعمنالمعقدةالحيةالكائنات

المئال،سبيلعلىالاجلضاعى(.للتطوربالنسبةصحيحنفسه)والشيء.عادة

منتنحدربشرا،أمغكبوتاكانتسواءالحديئة،الحيةالكائناتكلعيون

بصورةمنبئقةتكونأنمنبدلاالخليةأحاديةلحيواناتضوئيةمستقبلات

الأرجل.أوالأقدامرباجمةالحيواناتأطرافعنذلكمل!وقل،مستقلة

الصناليق()شبهالجيناتمنمعينةلمجموعاتالمشتركالجانبهووالمفتاح

تنسجمالنحوهذاوعلى.ول"3(6ولأ)9"2الوراثيةالاطرادوآليات

.أخرىجوانبفيالكليةمعالجوانببعضفيالخصوصية
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لظوريةقوانينتوجدربمابأنهبهايرتبطوماالاكتشافاتهذهوتوحى

انبثاقالمتمالالةالبيئاتلؤيد)1(هما:الممكنانوالمرشحانشيء.كلرغم

الحىاللكائنللملاحظةالقابلةالسماتمنمركبأولص!ط"س!صي(35مظاهر

البيئاتتؤيد(2).35ولص!7!3س!أول7ءاهداأأهول(المتقاربالتطور)متمالالة

المتباعد()اللطورمخلالفة؟محملأ(5+ح!اثلةورلركلباتانبلاقالمخلالفة

قابلةفروضهيوإنما،واسعةخيالاتليستوهذه4.ز7حأولص!!3كاص!ولها،ول)5

بكتيرياعلى)3"2(وبيلماكلينعمل،المثالسبيلعلىتجريبيا.للاختبار

يتعلقمتقاربالظوراواكتشفامخللفة،بيئاتفىجيل0011-لحوالنيمشتزكة

إلىبالإضافةاالحىللكائنللملاحظةالقابلةالسماتمنمركبأبالمظاهر

المتعلقالمتباعد)التطورالمفيدةالطفراتمنجذريااختلافامخللفةفئة

(.الوراثيبالتركيب

بعضفىالتكرارثمومنالحفظمعاالتطوريسلالزمأخرىوبعبارة

جوانبفىالتفردثمومن)الانبئاق(الكيفىالتغيرإلىبالإضافةالجوانب

الموحية:الموسيقيةالاستعارةهذه2(مو)8بيلجراهامواقترح.أخرى

أنبمكنحتىالرئيسيةالجينات-س!ولح"،3الأفكارمنقلةاللظوريسلالزم

بسبببعضهاالأفكار،هذهعلىتعدلاوتنويعات-مفيدةطفراتتحدث

عرضةوجميعها،البيئيةالظروفإلىيعودالآخروبعضهاالطفرات

جديدةأنواعلتبثقأندرجةإلىننويعاتلنزاكمواخرحبنوببن.لائننخاب

شبهله،والثنائي)الانتواع(الانبثاقويشكل.قديمةأنواعتنقرضأو-

فهىالدقصيلاتأما:للتطورالأساسيةالخريطة)الانقراض(،الانبثاق

وهوامش.تعليقات
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،المثالسبيلعلىالجزيئى.المستوىعنديبدأالتطورأنذلكعلىزد

وظائفتكشمب،للطفراتنتيجة،البروتيناتبعضأنالحاليةالتجاربأثبتت

هذهأثبتت،!ة"!4+اكا!.أء.لة)9"2الإلغاءتقبللابطريقةجديدة

)الظرف(.والامكانالتاريخىالتفرد)2"2(جولدتوكيدوغيرهاا!تشافات

تبنىمراحلهمنمرحلةكللأندولو()قانونللبهغاءقابلغيروالتطور

إذا:الطريقةبهذهالمسالةالأنظمةمهندسيضعوربما.سابقةمراحلعلى

أيضاتتغيرأنمنبدلاالأخرىالسماتفإن،نظامفىمهمةسمةتغيرت

.النظامينهارلتغيرلموإذا،بالعملالنظاميحتفظلكى

الحيةوالكائنات،المركبةللجزيئاتبالنسبةالإلغاءقابليةعدمتصحولا

سبيلعلى.الذاكرةذاتللموادبالنسبةأيضالضحوإنمافقط،والمجتمعات

السبوف"وتتذكر!،السابقةالمغنطةعملياتالمغناطيسأحجارتتذكر!،المثال

الدقيقةالالغاءقابليةأننجد،الحالاتهذهكلوفى.الإصلاحعملية

الأبدىالعودعنالقديمةوالأسطورة.مستحيلة(السالفةالآثاركلاستعادة)أو

.أسطورةمجردهىوأشاعهانيتشةبسطهاالتى

الآخربعضهمأننجدوالتمال!،القانونالمفكرينبعضيؤكدحينوعلى

يفترضفربماهنا:تعارضيوجدلانلكومع(.الإمكان)أوالظرفيؤكد

النهائيةالحالةمجردهيالابلذائية(والفيودالشروط)أوالظروفأنالمرء

كانتإذاعمافلسؤالالنحو،هذاوعلى.مختلفةقوانينتتبعسابقةلعمليات

شمقطأموئتمو،خصبةأرضعلىشمقطسوفهوائىتيارجرفهاالتيالبنرة

وإنما،الهوائيةالديناميكاقوانينعلىفقطيعتمدلاطائر،ويأكلهاحجرعلى

ولا.المعنيةالمنطقةفيوالطيوروالصخورالتربةتوزيععلىأيضايعتمد
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ولكنعارضةأحداثاتتضمنإنها،التوزيعاتهذهحولمصالفةيحثشىء

للفوضى.الإحصائىالتقنىبالمعنىعشوائيةأومصالفةتتضمنلا

آنفاتحليلهاتمالتىالانبثاقمفاهيمأنلاحظالجزءهذانختمولكى

عندالمألوف3س!حولحأولءل!ععمداالعارضيةبمفهومضعيفاارتباطاترتبط

المشهورالفيلسوفمورإدواردجورجقدمهاالفكرةوهذه.الفلاسفة

تعريفإمكانبةضدبرهنعندما4!وللم!ولاأ5أحأاكا!ا43لأالطبيعيةبالمغالط!ة

مفاهيممل!الطبيعىالعلممفاهيمحلودفىوانافع""خير"مل!القيمةمفاهيم

)3991(كيمجايجونحاولولقد.!أحا!آس!لأحولوالفاعلية3+،ء،ولألاالئمال!

الهدفهذاتحقيقفىأخفقأنهعندىوالرأى.العارضيةمفهومتوضيح

حواملها،عنمنفصلةذاتهافىالخصائصمعتعامللأنهبالعنايةالخليق

عملية.خل!يحدثانبثاقكلأنحقيقةتهمل،جامدةنظروجهةوتبنى

.أفلاطونعندالصوربمذهبقصدغبرعناعترفكيمأنالقولوخلاصة

محمولائها.أعنىتصورها،بعملياتالخصائصطابقأنهنلكعلىزد

جورجإلىانسبةبولىجبرتشكلالخصائصكلفئةأنافلزضوبالفعل

توجدخاصيةلكلبالنسبةلقولمحالةنتائجلهالافتراضهذاولكنبولا.

وخاصيةانفصاليةخاصيةهناكخاصيتينلأىوبالنسبة،سلبيةخاصية

يملكأنيمكنإذإليها:يفتقرسماتالشىءيملكربماوبلتالىمعا.عطفية

أو(الشاملةأو")8محاسباأوسمكةيكونأنذهنيا،تشوهاتعانىلاخصائص

عنالعلماءأفكارعلىوالاطلاعواحد.وقتفىوضوءافيلايكون

نلكعن)المزيدالأخطاءهذهاجتتابإلىربما-يؤدىوانبثاقهاالخصائص

!(.ولح!ول،!34،7791!م!2س!+؟!اول3ول!4لا!ء!ول7991فىتجده
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المسئوياث5-8

أوالمستوىمفهومهوالأنطولوجيةنظريتنافىالآخرالمفتاحىالمفهوم

فىوذلكالتكاملى،أوالتنظيمىأوالتركيبىالمستوىفقلالدقةشئتابئ

ح!ولول!،؟40691،9591ص!ح*،+4"4391،4مللا)انظرالتحليلمستوىمقابل

الأشياءمنفئةهواللزكيبيوالمستوى57*(.ممهطأ4591ة3وله+أ6291

يؤيض،لأنقابلايكونأنص!-بهخاصةخصائصمنهاشيءكليملك

لأنهناقصتعريفهذانلكومع.اجتماعيةأنظمةتشكيلعلىقادرايكونأو

أوالكيميائيةالأنواعقبيلمنالأشياء،أنواعتعريفمل!التقريبوجهعلى

نظامطريقعنالبحثموضوعالمفهوميعرفمعاالحالتينوفى.الأحيائية

نطمحودعنابينها.فيماالمرتبطةالخصائصمنفئةأعنى،الخصائصمن

لقة.أعلىإلى

أيضاحاجةفيأنناأرىفريداوصفاالواقعمستوىفكرةنصفولكى

يسبقن-أمالمسلؤىأنونشترط.متجاورينمستويينبينالعالد4فكرةإلى

وهكذان-أ.مفىأشياءمنمؤلفانمفيشيءكلكانإذانمالمستوى

فلكنسمىأنويجوز.المستوىأسبقيةعالثةالكل-الجزءعالفةتعرف

للوجود،العلياالسلسلةسلمفقذشئتاقأواس!!س!أ،443!ا!المستوياتسلم

ل!هزح!مط(.أ)539رفيعةقديمةفكرةوهى

،أسبابلثلاثةوفلك،البصلةبطبقاتالمستوياتسلمنشبهألأويجب

أنحينعلى،الكيفيةالناحيةمنجميعامتشابهةالبصلةقشورأن،الأول

حينعلىوالئاني،.كيفيةتمييزاتإظهارهوالمسئوىمفهوماستعم!هدف

التركيبيةالمستوياتفإن،واقعيةالأخرىوالطبقاتالبصلةقشورتكون
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رغم،مستقلةبصورةواقعيةليستإنها:مفهوميةموضوعاتثمومن،فئات

مقولةس!3د3الواقعىأنحينعلىأنه)لاحظحقيقيةتكونأننأملأننا

س!+4"+الصادقأواكاس!!أءأ،3الحقيقىفإن،)!حأ!ه)5،ولهل!ه!حأ!حأنطولوجية

المثال،سبيلعلى.أ"س!5ول!أأ!3515لةوإبستمولوجيةحأ،*ولس!3دلاليةمقولة

بعضهاولكن،مستقلوجودإلىتفتقردامتما،واقعيةجمرالنظرباتكل

عنإذنمسلؤيالتاوتخلالفالآخر(بعضهامن،أصدقأعنى،حقيقيةأكثر

)9491(.هارلضاننيقولاىطبقات

دامتماصحيحةشمميةوهى"المراتب"،أيضاالمستوىسلكموشممى

هوكما،والهيمنةالقوةعالقةلتضمنبوصفهاالتقليدىبالمعنىتفهملاالكلمة

أفلوطينتخيلهاالتىالعلويةوالمرالبالصوريةالتنظيماتفىالحل

سبيللامحدثينفلاسفةعنكودعودانتى،المنئحل،المجهولوديونيسيوس

قيمةيعطىلاالطبيعيةالمستوياتسلمفىدرجةإلىوالانتماء.حصرهمإلى

لأن،أدنىأوأعلىكانتسواءأخرىدرجةفىالأعضاءعلىقوةأو

القدرةولكنالماء،علىالبقاءيعتمدنلكمئالتبادليا،يكونربماالاعتماد

الماء.إلىالوصولتيسربدورهاالبيئةاستكشافعلى

فإنذلكومع5-9.الشكلفىالموضحالمستوياتسلمنقترحونحن

وفى.عديدةفرعيةمستوياتإلىينقسمربماالمبينةالمستوياتمنمستوى

ومستوىالكلاسوناتمستوى:فيزيائيينمستويينبالفعلميزنالقدالحقيقة

الصغيرةالجزيئاتبينفاصلاخطاالكيميائيونويرسمالكوانتؤنات،

علماءويميزا،كيميائيةمركباتاالبوليمراتمل!العيانيةوالجزيئاث

علماءويميزالخلايا،ومتعددةالخليةأحاديةالحيةالكائناتبينالأحياء

الأوسط،والاجتماعىالمجهرى،الاجتماعىالمستوىبينالاجتماع

العيانى.والاجتماعى
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انبثاق

عىاصطنا

عىاجتما

مفكر

حى

كيمبائى

فيزيائى

تقسيماقتراحإلىالقارئوأدعو.المادةطبقات:المستوياتسلم5--9شكل

فرعية.مستوياتإلىمستوىكل

علىالتنقيحويأتى،الانبثاقمفهومننقحأنالمستوىمفهوملناويتيح

تنبثقخا!نالقوليجبانبثاقية،خالخاصةا!نالقولمنبدلا.التالىالنحو

فيكإئناتأىقبلمنمملوكةليستخبأنيوحىوالذىن،مالمستوىعلى

كونخاصيةأنالمفترضمن،المثالسبيلعلىن-أمالسابقالمستوى

بشكلالفعلخاصيةوأن،الحياةمستوىطولعلىانبلثتقيمةذاالشيء

أماميبلحاءمزودةحيواناتمنالمركبالمستوىطولعلىانبئقتهادف

الفعالة:الدائرةلاحظوالطيورالئديياتالتقريبوجهوعلى-الجهةفي

.الانبثاقمفهومبدورهيعرفوالذى،المستوىمفهوميعرفالانبثاقمفهوم

الإبسنمولوجىالشريك5-9

!ح!قى،بالوجودخاصةلسابقالجزءفىفحصناهاالتىالمستوياتين

والنظيرالأفكار.وليستالماليةالأشياءهىمكوناتهابأننلكيسلقولوجية،وليست

أ5-.الشكلفىيلضح5-9الحقيقىبالوجودالخاصللسلمالأبستمولوجى
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الرد

جيالولتكنوا

الاجتماعىالعلم

النفسعلم

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

عملياتأنيزعملمتحنير::الإبستمولوجيةالمستوياثسلما5-.الشكل

اكتملت.قدالموضحةالرد

العائقةتنظمهاالحقيقىبالوجودالخاصةالمستوياتأننجدحينوعلى

ل!ظمهاالإبستمولوجيةالمستوياتفإن،للأسبقيةالحقيقىبالوجودالخاصة

المغناطيسحالاتالفيزيائيونيفسرغدماالحلهوكماالرد،قابليةعلاقة

علماءويزعم،المكونةلذراتهاالمحصاحبةوالمغناطيسيةاللفحدودفى

فرلية.أفع!منتتبئقالاجتماجمةالوقائعكلأنالاجتماع

تكونالأعلىالمسنؤىنركيباتكلأنهىالجنريةالرثبةوالدصى

درجةإلىعليها،الردتقبلأوالأدنىالمستوىتركيباتمنللاسئتتاجقابلة

الفيزياء.منللاستنتاجقابلةستكونالواقعيةالعلومكلالمطافنهايةفيأنه

تقبلالتيالحراريةالدينامبكاحالةهيبعبدحدإلىالمشهورةالردوحالة

للأنظمةجمانيةفيزيائيةعناصرشمتوفيهاقوانينمنبالفعلالاسئنتاج

توجدولا،المثالهذاملوكثيرةأملالةتوجدلاولكن،الحراريةالديناميكية

الردىللبرنامجالمحدودوالنجاح(ح!وللا،7391)انظرالفيزياء.داخلحتى

المستوىوبنيةالانبئاقأنهوأحدهما.الواقعيللعالمملمحينفىمتأصل

ع!وللا!(.)!3"2انمندشرللواقعالمصاحب
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لتبثقأنهارغم،الكلياتأنهوالردعمليةمنيحدالذىالثانيوالملمح

)تذكرمكوناتهاتقيدفإنها،الصحيحالموضعفيتكونحالمامكوناتها،من

جسمجزيئاتبينالقويةالوصلقوى،المثالسبيلجكلى5-أ(.الشكل

لهذانسبياالأعلىالغلياننقطةدقسر،5-هالشكلفيالواضحةالماء،

خذ..كيميائيةحدودفيطالقسيرهايتمالفيزيائىالمستوىوخاصية:السائل

التيالكلابأنميلزاكرونالداكتشفمضىقرننصفمنذثانيا،مثلا

الكلابفىالألمشمببالتيللمثيراتالحساسيةإلىافتقرتعزلةفىنشأت

ألحبشأنذلكفى)شأنهواسعنطاقعلىمكش!باسيكونفا!م:العادية

فيوعبداالمنزلفيطاغيةيكونلشخصالمألوفةالحالةخذأو(.والخجل

والظروفالقيود،أخرىومرة.بيئتهبتغيرلتغيرشخصيتهأنتجد،العمل

اقتصادى)شيءتجاريةشركةلقعلهمابعضتفسرالعيانيةالاقلضادية

فىالحالاتبعضفىبالأشياءمعرفلتاتكونحينعلىوبابجاز،(.مجهري

ن-إ،مبالمستوىتتعلقالمعرفةمنأجزاءمنللاشلقاققابلةرمالمسلؤى

أنالقولوخلاصة.الواقعةالحقيقةهوأخرىحالاتفيالعكسأننجد

الوجود،مستوياتمعالشكلفيمتمالالةليستالإبستمولوجيةالمستويات

ح!ولول!(.)؟9591المعرفةفيالتأملنظريةلهدميكفىالذىالأمر

تقودناألايجبوالأدنىالأعلىبينلوحظتالتيالاختلافاتأنعلى

ذلكومع.للأدنىبشىءيدينلاالأعلىا!نالقائلةوالمئاليةالكليةالدعوىإلى

لمصطلحالعلماني)الوريثالعقلأوالروحبأنجميعاالمثاليونيتمسك

الأحيائيةوالقيود،الماديةالقيودمنمتحرراللاهوليين(عند*النفس"
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وأصحابالجددوالكانطيونكانطوزعم.الخصوصوجهعلىوالاقتصادية

الدعوىأنوالوجوديون،والفينومينولوجيونوالحدسيون،الهرمنيوطهقا،

،عادىهومماأسمىطريقةروحىهوماإنالقائلة،الثيهمالأنطولوجبة

منهجائتطلبوعملهاالروحدراسةأنمؤداهالذىالمنهجيالمبدأشملالزم

3!ء7()ولح؟حأأ4!أس!ع!ح،ولولهأالتأويلأوأولهأ،ألما،ولالحدسمل!،بهاخاصا

الأنطولوجيينالثنائيينأنالقولوخلاصة.العلميللمنهجبشيءيدينلاالذى

المنهجية.الثنائيةمعيتحدونالأنواعكلمن

للطرفوتأييداعونالنايقدمالمستوياتمذهبأننجد،الأولىالنظرةومن

كلمنالمدعومالاتص!مبدأأو،الواحديةعنيحيدأنهأيضايبدودامماالثنائي

معأيضابتعارضالمستوياتمذهبأنويبدو.الماديينومعظمالطبيعيين

ولكن.العلميللمنهجالكليةالصحةتثبتلأنهاعلميةهىوالتي،العلميةالواقعية

مذهب،وبالفعل.أخرىأماكنفيتخدعكماتخدعأنيمكنهناالمظاهر

ليسأنهرغم3،لأولس!حول!(3،ول!أوله+االجوهرواحديةمعمنسجمالمستويات

ربطيمكنالحقيقةوفى:ح"35"+3أولهول3ولالخاصيةواحديةمعمنسجما

.المصطلحاتهذهمعانىنتذكرودعنا.الخاصيةبتعدديةالجوهرواحدية

واحد،بجوهر)القائلسبينوزامعالانبئاقيونالماديونيتفقهكذا

)القانلديكارتمعيختلفونحينعلى(،متناهيةلاكثيرةوخصائص

فيوالتفكير،المادةحالةفيالاملذاد-واحدةخاصبةمنهماولكل،بجوهرين

واسعالرأيفقطالمستوياتمذهبيؤيد،بالمنهجيتعلقوفيما(.العقلحالة

المنهجهوالعامالمنهجيكونحينعلىالقائلالعلميةالجماعةفيالنطاق
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منالمميزةفئتهمستوىكليتطلب،الجادةالبحثمجالاتكلعبرنفسه

والمنهج،الصوفيعندالذاتتأملأنفيالسببهووهذا.البحثطرائق

والمفاجئالشاملوالحدسدلتاى،عندالمتعاطفوالفهم،هيجلعندالجدلي

.جديدةحقائقأىأبداتقدملم،هوسرلعندالماهبتوحدس،برجسونعند

الداخل،إلىوتنظردوجماطيقيةلأنهاعقيمةالعلمىللمنهجآلبدائلوهذه

وهذامراجعتها.دونمنالباطنيةالأحاسيسوتقبلالعلمترفضولأنها

مخفقا.تكونأوعلميانهجاشملكأنإما:العلمىالشعاريسوغالاخفاق

خنامية!ظت

الأشياءلأنمسطحا،يكونأنمنبدلاطبقاتإلىمنفصلالواقعا!ن

إليهاتفتقر)منبثقة(خصائصلهنظاموكل،أنظمةفىالاجتماعإلىتميل

أنويجب،العلممعمنسجمةتكونأنمنبدلافالماديةوبالئالى.عناصره

أنمن)بدلاوانبثاقية(فرديةتكونأنمن)بدلانسقيةواحدآنفىتكون

المذهبيعلترفسوفالجد،مأخذالنصيحةهذهأخنتوإذا(.فيزيائيةتكون

الجديرةللعالمالمهمةالرؤيةهوالطبيعىالمذهب،ذلكومعناقصا.الطبيعي

التالى.الفصلهوفصلالهانفردبأن
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السادسالفصل

الطبيعيالمذه!

الطبيعيةوالأشياء.طبيعيةوغيرطبيعيةإلىالأشياءلقسيميجور

الطبيعيةغيروالأشياءالمجلضع؟فيأوالطبيعةفيإماتوجدربمابدورها

المذهباكهة.مل!للطبيعةخارقةأوالكتبمل!اصطناعيةتكونربما

اقالقائلة،المالطيطاليسأولاقدمهاالتي،الفلسفيةالنظروجهةهوالطبيعي

ولاللطبيعةخارقشيءيوجدلاأنهدرجةإلىواحدشيءوالطببعةالكون

عندالرأىكانانمتال،سبيلعلىرده.يتعنرنحوعلىاجتماعىشيءيوجد

وأن،للطبيعةإبداعالدولةأنالواضح7منول(3أء)4911031:ا)كا!125أرسطو

بطبعه+اجتماعيحلوانالإنسان

يتمسك.والمعدلالساذج:الطبيعىالمذهبمننوعيننميزأنويجور

بصورة!يأتيفيهمرغوبشيءكلبأنالساذجالطبيعيالمذهبأصحاب

فىمغروساأووفطريا،،البشريةالطبيعةمنجزءايكونأعنى،طبيعية

فى-أيضاالاستقامةأووالعدوانيةالأنانيةستكونالنحو،هذاوعلى.المخ

وبالإضافة.المشتركللحساملذاداتمجردوالعلمالعقلانيةوستكونجيناتتا"،

ثمومنصناعىشيءأيمنأسمىطبيعىشيءكلسيكونذلك،إلى

المعدلةالبشريةالكائناتمنوالاشمئزاز)الشعوذة(الطبيعيالعلاجتفضيل

العقل"لقوقالعاطفة3وا!االطبيعةإلى"العودةالرومانسيةوالشعاراتوراثيا.

البشيرقأ*،*3الحيالتةتكونوكذلكالشاذج.الطبيعىللمذهبأملالةهي

3روحفيها"نفختالأشياءكلبأنشملمالتي،بالدين
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فإنها"،طبيعيةبصورة*يأتيربماالساذجالطبيعيالمذهبأنورغم

بشريةتكونبحيثتعرفالاصطناعيةلأنكاذبةوهىذاتها.وتهدمكاذبة

البدائيةالصيدتجمعاتوحتى.الاستعمالاتتعددمل!تمامامتميزةبصورة

مواصفاتوتبتكرتستعملها،أومعينةأنواعمنأدواتتصنعللغاية

تماماطبيعيةغيرجميعاوتكوناجتماعيةأنظمةفيذواتهاولتظم،اجتماعية

والمذهبالأمر.آخرفيتفكيكهاأوإصلاحهاويتم،مبنيةتكونلادامتما

،الغابقانونلشمويغيستخدمربمالأنهأيضاذاتهيبطلالساذجالطبيعي

الرأسماليةأو،العبوديةبأنالزعملذكر:أخرىاجلضاعيةوتركيبات،والدين

الطبيعى.الاجتماعيالنظامهيأيضا،

لكلبالنسبة،فحسبمذكرإنهآخر،فشيءالمعدلالطبيعيالمذهبأما

الأحيائية،بحاجاتهمالعنايةمنبدلاوبالتالي،حيواناتالبشرأنتعقيداتنا،

المذهبأصحابويطالبالأحياء.علىالمنوعةالبشريةالعلومولثببت

الاجتماعى،العلميكونبأن،الخصوصوجهعلىالمعثل،الطبيعي

الطبيعيالمذهبويأتيول(!ول.34اأ2ع4متطبعةوالإبستمولوجيا،والأخلاق

الحالهوكما)اول!وللا؟أكاءأإنساني:أساسيةصورثلاثفيبدورهالمعدل

معالحالهو)كماامماا!أأ31وحيوىسبينوزا(،عندالطبيعيالمذهبمع

معالحالهو)كماأ،!،ول!كا!"31وبراجماتى(نيتشهعندالطبيغىالمذهب

نلتيودعنادينجلر(.وهوجووديويوجيمسبيرسعندالطبيعىالمذهب

الصور.هذهعلىخاطفةنظرة

الواقعبلظابقواحدوقثفيتمسكلأنهإنسانياطبيعياسبينوزاكان

الكائناتخدمةفيكانواعن،والإلهللطبيعةالإضافيوباللظابق،والطبيعة

معيارابوصفهاالأخيرةالفكرةعنالتعبيركانطوأعادلنا.الممالالةالبشرية
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منبدلاغاياتبوصفهمومعاملتهمالأشخاصكلإلىالنظريجبأنهمؤداه

فسوفالجدمأخذأخذإذاالذىالمبدأوهذا.وسائلبوصفهممعهمالتعامل

البشر.بينالمساواةبنزعةإقرارايعتبر

أنمنبدلاوأفعالناأفكارنااعنالقائلهو3أاكاأا3،ولالحيويوالمذهب

ورغم.الفعلمنانطلاقهانقطةالبراجمالتةلتخذحينعلىالفرد،بقاءتخدم

ماحدإلىيقلزبانفإنهماوالبراجمالتة،الحيويالمذهببينالاختلاف

العظيمالرومانسيالشاعر،جوتهقررالنحوهذاوعلىالاخر.منأحدهما

أسمى"الحياةفيالخضراء"الشجرةأنفاوسترائعتهفيالهاوى،والطبيعي

الكلمة.وليس"الفعلكانالبدء"فىوأنه،الكئيبةالنظريةمن

تخللفالطبيعيالمذهبمنوالبراجماليةالحيويةالصورأنعلى

بمركزيةلتادىبأذء-ذلكسبينوزا،عندالطبيعيالمذهبعنتامااختلافا

سبينوزايكلبحينوعلىالأنا(.)مركزيةالذاتمركزيةوبالأحرىالإنسان

يهتمونوالبراجمالتينالحيويالمذهبأصحابأننجد،الغائببصيغةدائما

يخلالفأخرىناحيةومن.والفعلللاعلقادلهمملائمهوبماأساسيااهتماما

بعيدا.اختلافاالحيويالمذهبأصحابعنالبراجماليون

تاما،رفضاوالعلمالعقلالحيويالمذهبأصحابيرفضحينوعلى

فييرغبونبأنهمذلك،النزيهالبحثيستعملونلاالبراجماليينأننجد

وهذا.الإنسانيالوضعتحسينأجلمنوالتكنولوجياالعلممنالكاملةالإفادة

مذهبخل!)منوالفاشيةالحيوىالمذهببينجيداالمعروفةالعالالةيفسر

والديموقراطية.البراجماتيةعلاقةأيضايفسرولكنه(؟والأرضالسلكة

النزيهالبحثبأنبتمسكهاأنهاهيالبراجماتيةتواجهالتيالكبرىوالمشكلة

الأساسىالبحثتنبذحتىأووتهملالانسانيةبالعلومشمتخف،للوقتضياع

للتكنولوجيا.النهائيالمصدريمل!وإنمافقط،حيائنايغنىلاالذى،النزيه
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الماليللاعتمادالمعارضةالعلمسياسةهوللبراجماليةالحاليوالمثال

البحثا!نالقائلالرأىهوالمرئبطوالمث!.الأساسيللبحثالمخصص

*علمعنيتكلمأنالمرءعلىيجبولذلك،نفعيةبدوافعيسترشدبرمته

منمتميزينبوصفهماوالتكنولوجياالعلمعنالكالممنبدلا!تكنولوجي

الأحياءوعلمالكونعلمممارسةفإنثمومنمنضفرة.محاولاتخل!

نغذدعناذلكومع.للوقتضياعاتكونسوفوالفلسفة،والتاريخالتطورى،

عامة.بصفةالطبيعىالمذهبإلى

يتجاهلولكنهللطبيعةالعلميالاستكشافالمعدلالطبيعيالمذهبيشجع

بوقع-الطبيعيالصندوقعلىالاجتماعيالبحثفرضويحاولالرياضبات

وعجلتالتطورى.النفسعلم،وذريتهالبشرىالاجتماعىالأحياءعلمعلى

الذى،ثقافيهومايسلتعدلأنهليسمحدودالطبيعيالمذهبأنملاحظةإلى

يشجع،موجزةوبعبارةرده.وتعذرخصوصيتهينكرلأنهوإنما،يستبعدهلا

فقط.نقطةإلىولكنالبحثالطبيعيالمذهب

الجذريةالشكيةمعيندمجعندماالبحثيعوقالطبيعيالمذهبأنعلى

وهيومامبريقوسسكستوسحالاتفىنرئكما4!3،أا!أحا،"ح؟3*3

السرمذهبلرأىووفقا.السرمذهبأواللزنسنثنتالىالطبيعىوالمذهب

تحجبالمعمارية"هندسلتاولكن3مكانكلفىتماماطبيعيذاته*الواقع

يمكنكيف.7(أقحولول.3991)2الموضوعية!للعالمالحقيقيةالطبيعةمعرفة

اطبيعىالكونأنتعرفأنإبسلقولوجيةاغراضاتوجههافيتقوملكائنات

يمكنوكيف.سرسواء؟حدعلىأساسيةبصورةللمعرفةقابلوغيرتماما!

ماوبالتالي.آخرسر؟الطريقنهايةإلىيصلونمتىالعلماءيدركأن

أنهالأمرنهايةفىيتبينللاستكشافاتوعظيمةجريئةمكافأةالعلماءيعتبره

مسيحي.لقداسعلمانبةرؤية
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المذهبيعارضنراهمهذبا،أمفجاالطبيعيالمذهبكانوسواء

الدراساتإلىالمثاليةالفلسفةإلىالدينمن،مظاهرهكلفىالروحي

تغفلحتىأوالبشرىللوجودهكذاالماديبالأساسشمتخفالتيالاجتماعية

لأنها،الموضوعصميمفىحالةهىالمعياربةالافتصاديةوالنظريةغه.

وحدهالعملبأن1776،عامالأساسىكتابهفيسميثآدمفعلملالماشملم،

عرشهاعنالطبيعةوبخلع.الخصوصوجهعلىوالثروة،القيمةمصدرهو

كلعلىقضتالتىالصناعيةالممارساتعنالنظريةهذهتتغاضىهكذا،

الثنائيةوالقسمة.الماضيينالقرنينمدارعلىالطبيعيةالمصادر

يزالانلا،والاجتماعيالطبيعيبينللعلمالمناظروالانقسام/الئقافةللطبيعة

للبحث.مطروحةوعمليةفلسفيةمشكلة

الروحيللمذهبسريعةمراجعةهيالفصلهذاخريطةفإنثمومن

الفصلوينتهى،الطبيعيالمذهبفهمعضلياتعلىخاطفةئظرةلتتعها

بينماالطبيعىالمذهبفيقيمةلهماكلتتضمنالعلميةالماليةأنباقتراح

نقائصه.لتجاوز

الروحىالمذهب6-أ

خيالية:كائناتحولدارتلأنهاوفلك،روحيةاللقليثيةالعالمرؤىان

فيمظنوننحوعلىالأدنىوفهم،خيالاتحدودفيالوقائعفهمحاولت

أفالطونزعم:التاليةالبارزةالأمتلةتذكر.مزعومنحوعلىالأعلىحدود

واعتقد(.كلياتأوولمهم5صور)أوأفكارإلاهىاعنالعينيةالأشياءأن

وكانت،اللهمعالكلمةوكانت،الكلمةكانتالبدء3فيأنهالإنجبلييوحنا

أوالأولالمحركهواثهبأنأرسطووتمسك)1:ولطهأ(."اللههيالكلمة

للحجة.تجسيدالمغناطيسأنهيجلورأى؟التغييراتلكلالأولىالعلة
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منلتخذهالذىالموقفطريقعندينأوفلسفيةمدرسةكلوتوصف

بأنناالمنطقيونالوضعيونقضىالنحوهذاوعلى.ومعرفتهالواقعطبيعة

أنيجب"ةالمادية"الصيغةمنبدلا"الصورية"الصيغةدائمانستعملأنيجب

وأكدصلقعل"سأوص!هى"سنقولولاصاتعنىس"الكلمة:نقول

التيح؟ألالا340أ3س!؟أس!ث!ثاه"،5!ولأح؟الوجودابيتهى"الكلمةأنهيدجر

علىتايلورتشارلزوكلبلأاالنصخارجشيءيوجد"لاإلىدريداترجمها

ورعمتا"بالنصوصأشبهأونصوصر"هيالحقائقإنقائلامشهورنحو

التاريخفلسفاتوقررت.أخرويةحدودفيالدندويلقسيرالأديانكل

قرروهكذا"العالم"روحأوالفرديةالعقولتحركهأنإماالعقلأنالمهيمنة

القولوخلاصة12الناسعقولفيتندد"الحروبأنلليونسكوالأولالبيان

معا،القوةوفىالزمانفئالأدنى11يفوق"الأعلىالسحركط،للتفكيروفقاأنه

بدورهاوالتيالميتافيريقا،يفسرفاللاهوتأيضا.التفسيريةالقوةفىوبالتالي

بدورهوالذى،النفسعلمالفلسفةستفسرممالية،وبصورةالفيزياء،لقسر

الاجتماعي.العلمسيفسر

الخارجي،للعالمالواقعيبالوجودالعلميالتفكيريسلم،العكسوعلى

أنتحاولوالدينوالتكنولوجياالعلماجتماعوعلوم.موضوعىأوواقعىفهو

أنذلكعلىزد.اجتماعيةحدودفيومصايرهاموضوعاتانبثاقلقسر

منالمتحررةالنفوسمنمتحررةتكونالعلممنالمنطلقةالعالمرؤى

ضمنيةبصورةطبيعيةأيضاوهى:أخرىوخيالات،العالموأرواح،الجسم

وقوته.عقليهومابالضرورةتنكرأندونمنما،بمعنىماديةأو

تعريفها.يعيدونأنهممع،الروحيةالماديونولاالطبيعيونيرفضلا

التدين،معمتطابقةالتقليديةالئقافاتفيالروحيةتكونحينعلى،وبالفعل
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والعلومالأساسيةالعلوملشجيعفيتكمنالحديثةاللقافاتفيالروحيةأننجد

المبرهنات،تعلميتضمنوهذاقدرهااحقولقديرهاوالفنون،الإنسانية

سدنى،أونوتردامأوبرابدوروالإعجاب،الشعرأووالتاريخالفلسفةوقراءة

الدهشة.روعكفيبيتهوفنيلقىوأن

الطبيعىالمذهب6-2

طبيعيةالموجوداتكلأنترىالتيالعالمرؤيةهوالطبيعيالمذهب

سلبيةبطريقةالمدهبويعرف.للطبيعةخارقةأوروحيةكائناتتوجدولا

)س!أ،أح!كا،8"2مثلا)انظر.الطبيعةخارجشيءيوجدلا:بالقول

كاه!أول3،"حس!أص!9134و.3:70026!أطهولكاأ!1،كهـ9أ"!عوللاكاس!3991،ل!"س!34

3.4991اس!اكاكلةا969ة3أطولهلاولا07،399ااولس!86913).

يحسبواأنبعضهمويتفادى3،اطبيعيينأنفسهمالماديينمنكثيرويسمى

بكونهمالاتهاممنالآخربعضهمويروغ.ماديةمنافعبعدجشعةصيدكلاب

المدهببكونوهكذا"الماركسيةعلى!ارحماءالأسوأأوأشداء"،"ماديين

اللاأدريينمنكثيريكونملالمافقط،جبانةماديةالأمرغالبفىالطبيعى

اءننزعةمنصورةالطبيعيالمذهبيكونماغالباولكن.خجولبنملحدين

العناصرعلىالنظرمنالوجهةهذهوتركز.الجذريةالرديةأوإلاهي

لقترحعندماأوآليتها؟أوعملهاوطريقةبنيتهاتجاهلمعللأشياء،النهائية

.بالمعجزاتتغرىنظروجهةوهى-قانونيةأنهائنكرتراها،آليات

النزعةحالاتفيالخصوصوجهعلىواضحالطبيعيوالمذهب

الجينوميكونلهاوفقاالتي-أحا(س!ولس!!3ولوالجينيةلأ؟"،3أ)!ءأ5ولالفيزيائية

اجتماعيشيءكلبأنيتمسكالذىالاجتماعيالأحياء-وعلموقدراقضاء

275

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لدىأيضاواضحالطبيعيوالمذهب.جوهرهفىأحيائيايكون

منتأتىبرمتهاالثروةبأنيلغسكونالذينالاقتصادعلماءالفيزيوقراطيين،

يتعينطبيعيااجتماعيانظاماهناكوأن(،التجارة.أوالعملمن)بدلاالأرض

للجدلالقابلوالشيءالعداء.تناصبهأنمنبدلاتحترمهأنالحكوماتعلى

للمذهبآخرمثالاالطبيعيالقانونمدرسةكانتإذاماهووالمناقشة

القدماء،الرواقيينقبلمنوالتدعيمبالاقتراحفقطتحظلملأنها،الطبيعي

مئلاللاهوتيينمنأيضابذلكحظيتوإنما،جذريينطبيعيينكانواالذين

كللقسيرحاوكولكنهالطبيعيالقانونبنتامجيرمىوانتقد.الأكوينيتوما

واثم.السرورحدودفيالبشرمسالك

طبيعية"بصورةو"يأتي"طبيعىو!مذهب"طبيعى"مصطلحاتتجدوأنت

يكوناستعمالهاأندرجةإلىغامضةمصطلحاتولكنها،المجالاتكلفي

يأكراهيةالجديد،فوبيا،المثالسبيلعلى.الالتباسمنحالاتفىسببا

لم،الجديدةالأمورمعظملأنطبيعيةبصورةتأتى،مألوفغيرشيء

جهداتتطلبأولنا،مؤذيةالأرجحعلىتكونأجلنا،منتوضعولمنصممها

أيضاولكننا*طبيعية".المحافظةنزعةتبدو،وبإيجاز.لضحيةحتىأوإضافيا

يكونلاوعندماوضعنا،لتحسينوتواقونطبيعيةبصورةللاسلظلاعمحبون

بالنسبة(طبيعية)بصورةعاديةبصورةالحالهوملالما،خاصةمرضيا

،الاستطلاعوحببالجديد،فالولع،وبالتالى.الناسمنالعظمىللغالبية

ونزعةالجديدفوبياملفىتماما"!طبيعيةلتدوالمصاحبةاللشكيلوإعادة

كانإذاماهو)الواضح("الطبيعي"والسؤالعليها.تحثالتيالمحافظة

ومرغوباللنمرقابلاالمتعابىضينالموقفينبين)المعقول("!الطبيعيالتوازن

وطبيعيا(،)موضوعيا،جيدهومابكلاحتفظ:النصيحةهذهجربفيه.
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أمر،منيكنومهما.كذلكيكونلاماكلوغير(،الناسمنلكثير)نافع

!مفيد!مثلتماماوفعالةغامضةبيانيةأداةهىأ!،أداا!33طبيعي"فإن

بحذر.معالجتهايجبثمومنو"جميل+،

الشيءبعضمخثلفةمذاهبيمل!أنهتجد،الطبيعيالمذهبإلىنظرتإذا

والأخلاق،،القيمةونظريةالدين،فلسفةفيونلكمرتبطةأنهامع

بإيجازنتنكرودغاالاجتماجمة.العلوموفلسفةوالابستمولوجيا،والأنطولوجيا،

لحلية.الفلسفيةالخلافاتبعضنوضحأنأجلم!المخللفة،المعانىهذه

للخارقرفضاعادةالطبيعىالمذهبيستلزم،بالدينيتعلقوفيما

وأينشتينوسبينوزا،القدماء،الإغريقالرواقيينإلىالنظرويجوز.للطبيعة

ولكن.بالطبيعةالإلهطابقوالأنهمالمتدينينالطبيعيينمنأنهمعلى

أتباعمنأملوثر،أتباعمنأمالكاثوليكمنأميهوداكانواسواء،المتدينين

مذهبريحفيهاوجدواقدبأنهمذلك،الوسيلةهذهأبداتخدعهملم-كالفن

موجودكلكانإذالأنهمسوغا،شكهموكان.للاشمئزازالمثيرالالحاد

لاأنهالطبيعيرأىفيهذاومعنى.للطبيعةخارقايكونشيءفلاطبيعيا،

بصفاتموصوفلكائنكلمةهيوالتيللكلمةالمشتركبالمبولإلهيوجد

ومنشيء.بكلوالعلمشيءكلعلىوالقدرةاللاماديةص!للطبيعةخارقة

إليهاالنظرمنبدولاذاليا،ملتاقضةالطبيعة=الإلهسبينوزامعادلةفإنثم

حنرا".+كنوتعنىحأول!حسبينوزاشعاركانشيءكلورغم.حيلةبوصفها

صحيح،غيرالوجودبوحدةقائلابوصفهلسبينوزاالدارجفالوصفوبالتالى

أينشتينعنذلكمتلوقلطبيعيا.كانلأنهإلحادهيكتمملحداكانإنهإذ

له.دينلاأعنىسبينوزا،دينهودينهبأنمرةذاثصرحالذى
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يئ*!،ء؟-.-.
الاعتقاداتاستنتاجمحاولةاطبيعيالمذهبيمل!،أخرىمريتنرثى*--%*"

حالاتوفئ(،الطبيعي)الدينالوحىمنبدلاالخالصالعقلمنالدينية

عندمايظنفيماا!هتركهاالتيالآثارعنالبحثيصففلكمعأخرى

النكي!"التصميمومذهب(.الطبيعي)اللاهوتالآثارهذهلقسيرأوالعالمخلق

الأخيرةالمحاولةهو،المعاصرينالأمريكيينالجمهوريينمعظميفضلهالذى

المذهبعلىالجزءهذافيمناقشتنانقصردعناذلكومع.الاتجاههذافي

الفلسفي.الطبيعي

الطبيعيالمذهبفيالفروعأوالعناصرمنمجموعةنمدزأنيجب

نخططعناد.(لأاء995!ح!ع9991،طكاي3ءول77!ه!مثلاانظر)الفلسفي

بالأصل.ولنبدأ،التاليةالأنواعبإيجازونحلل

إلىملظابقانوالطبيعةالكونأننجدالميتافيزيقى،الطبيعيالمذهبفي

الأنطولوجياهذهوتأتئخبال.مجردهوللطبيعةخارقهوماأن!رجة

ماوجودالجذرىالطبيعيالمذهبينكرومعدذلة.جذرية:الشدةمنبثرجتين

هووهذا،الإرادةوحريةالوعىوجودبالأحرئوينكر،وروحيعقليهو

عالمزعم،المثالسبيلعلى3."اسلتعاديايسمىماغالباأنهفيالسبب

بنيةالنفسأنول(5040مااط3!ولأأ"2،)128لليناسرودلفوالبارزالأعصاب

يكشفلمولكذ"معقدا!.ذاليا!متجهاأعنىمحسوبا"كائنابوصفهاإلاتوجد"لا

وعلىمحيرا.عنهالتهريرهكاننليجةبوصفهالمناظرالقالبأوالمؤثرعن

رياضي،موضوعمجردبأنهالزعممنالأرجحعلىالقارئيضيقحل،

.الحرةبإرادتهشيءأيفعلعنعاجزايكونكنلك،هوحيثمن
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فيكمبيوتربوصفهالمخإلىالاستبعاديينالطبيعيينمنكثيرونظر

النزيه،الاستطلاعحبمنمجردا،كذلكهوحيثمن،وباعتباره،الأساس

ذلك)مثالالإرادةوحرية،المبادرةوروح)الوعى(،الذاليةوالمعرفة

لمونجالتالييا؟شأ(.ولكاا؟ح!4ول!34أحولللاهأمم!كه3991،)ول!علا؟شأا؟حم3ول84914

وعلى.جذريةبصورةجديدةأفكارإدراكعلىالقدرةوهو،الإبداعيفسروا

بعضهمواعثرف،المبدعةبالعقولالمعتدلونالطبيعيونيعترفالعكس

الادراكيالأعصابعلمأتجا)0891(هبدونالدوخاصةأيضا،الإرادةبحرية

العلميين،الماديينخلافعلىمعا،النوعينمرالطبيعيينولكن.المعاصر

النفسعلميتجاهلونوبالتالي،الاجتماعيالسياقبأثرالاستخفافإلىيميلون

الإدراكيةالقدراتبينالاختلافاتيفسرالذى،والاجتماعيالتطوري

3(0!ل!لأ(لاطالمثقفينوغيروالمثقفينا"(ول!،)،أ)6991والبدائيينللمحدثين

نشأةلتشأالتيالملظابقةالتوائمبينالاختالكاتإلىبالإضافة)7891

منفصلة.

كانلاهوتياخيالابوصفهالإرادةحريةفرضبدأ،عارضةوبصورة

)وهذه.الإلهمعاندةاعتبارهيجوزعمامسؤولينالبشرلاعتبارملاطمةوسيلة

(.المانويةلمقاومةالإرادةحريةأوغسطينبهااستعملالتيالطريقةهى

علىوالقثرة،الذاتىالوعىمسبقاتفترضأخالقياالمسوغةالعقوبةولكن

الأممفىأنهفيالسببهووهذاالأرادة.وحريةالخطأ،منالصوابمعرفة

وفىعقليا،والمعاقين،والأطفال،البشريةغيرالحيواناتأننجدالملقدمة

المخمنالجبهيالفصعلىتجرىالتيالبحوثضحاياالحاليةالسنوات

يعالجلم،معرفتيوحسب.الجنائيالقانونقوةمناستثناءلهمأيضا،
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قدكاصواإذاماالمرءيعرفلاولنلك.المشكلةهذهالاستبعاديونالطبيعيون

لابأنهئمسكواأم،جرائمهعنمسئولاالإنسانيكونأنيجبلابأنهتمسكوا

الوعىأنهوالسببمعاالحالتينوفى،مخففةظروفلؤجدأنيمكن

.وهميانأمرانالأرادةوحرية

أما.وضعيفةقوية:صورلتنفىالمنطقيالطبيعيالمذهبولأتي

القوانينيدضمنإنهإذ:عامةأنطولوجياالمنطقا!نفتقولالقويةالصورة

عالمأنفىالسببهووهذا،والخياليةالواقعيةالأشياء،لكلجداالعامة

التعسفى".الشيءافيزباءالمنطقسمى)3791(جونزيتفرديناندالرياضيات

محددةالعلمقوانينلأن،خاطئأولا،أرسطوإليهألمحالذى،الرأىوهذا

أنوالصواب.احء4*()569)الموضوعمحايدالمنطقأنحينعلى،المادة

المنطقخارجشيئايصفلاكانوإنحتىشيءأىإلى"يشير"المنطق

المنطقفيالمحمولاتفإنوبالفعكح!وليا!(.74491)انظرخاصةبصفة

الدالى،التحليلفىوالدوال،القيمةنظريةفىالفئاتمتلتماما،الحملي

بدورهوالذى-شيئءأيإلىيشيرالمنطقأنفيالسببهووهذا،تعسفية

المنطقولكن.البحثمجالاتعبربارزنحوعلىللنقلقابلايجعله

الفصل)تذكرالمادةمفهوميعرفالذىالتغيرمفهوميلضمنلاالصورى

2691()18121(هيجلأنفيالسببهوهذاأنالمفلزضومن(.الرابع

)الميتافيزيقا(الخاصمنحيقهدارحينعلى،ذاتيالصوريالمنطقأناعتقد

:ولأ+354!كا.الصيرورةفكرةحول

جورجمعالمنطقى،الطبيعىالمذهبمنالضعيفةالصورةوتتمسك

قوانينكذلكهيحيثمنوتكونالفكرقوانينهىالمنطققوانينبأنبول،

منطقي:طبيعيمنأكثرديوىوكان(.عصبيةعلمية)أوسيكولوجيةمنطقية
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كما،خاطئالرأىوهذا.التطوروذروةأحيائىناتجرأيهفيالمنطقا!نإذ

صحيحغبروالتلقائى()العفويالطبيعىالتفكيرمعظمأنحقيقةتظهره

بعضهىوهاولطهأ(.3وله-ا!ط34ول!34!*وله7791مثلا)انظرمنطقيا

"أداةمعالتنكير!"أداةأو"كل!مع+بعض!خلط)أ(:للغايةالشائعةالمغالطات

"أ!"بمطابقةأوولكفايةبالضرورةالضرورةمطابقة)ب("،التعريف

المنطقوقوانينو"ب!.ب"إذنأكانتإذا8منأاستنتاج)ج(ب!؟!أ3ب

لاأنهذلكعلىزد.كذلكهيحيثمنوموضوعات،بالفعلقواعدهي

هناكالكلاسيكى،أوالمعيارىالمنطقإلىبالإضافةإذوحيد:منطقيوجد

طح!!+(.6991مثلا)انظرالكلاسيكىغيرالمنطقمنكثيرةصور

إنها:البحتةالرباضياتلقوانينبالنسبةصحيحلقريبانفسهوالشىء

العظمىللغالبيةملغزةلتدوفلن،كذلككانتوإذا؟حدسيةأوطبيعيةليست

فىاللقكيرالطبيعىمنأولا،هذا.يؤيدسوفالأملالةمنوقليل.الناسمن

ولكنه.الصحيحةالأعدادملوكثيرةشفعيةأعدادالنصفبمقداريوجدأنه

عندما،الأشخاصمعظمثانيا،.قرونأربعةمنذجاليليوأثبتكما،خاطئ

حتى،الزاويةحادملالثايختارونسوفاعتباطى،ملالثرسممنهميطلب

حادةملالثاتمنمراتثلاثأكبرالزاويةمنفرجةملالثاتوجدتوا!ن

حالةمجردأنهامعده=االمساواةينكرونالناسمعظمثالثا،.الزاوية

بصورةالرياضياتتأتىلاوبايجاز،5*.".=أهم3اكا"..*للتطابقخاصة

الطبيعىالمذهبلتحليل3،أولكااأس!،اح!ء64!2)انظرلمعظمنابالنسبةطبيعية

(.للتعليق!!وللط!؟6!م!2،عنهوالدفاعالرياضئ

المنطقأنفىالسببوالحدسالرياضياتبينالتعارضويفسر

مل!اخلزاعهماتملقد:مضتعامآلافثلاثةمرأقلمنذانبثقاوالرباضيات
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المنطقىالطبيعىالمذهبوباختصار،.والدولة،والكتابة،والمالالبرونز،

المنطقعنيقالماشيئاالماليونيجد،العكسوعلىعنه.الدفاعيتعذر

منبدلاوالقصائد،المحاريثمتلبشريانإبداعانأنهماأعنى:والرياضيات

.أفلاطونعندالمل!عالمأوعالمنافىيسكناأن

ل!حأأكا!أس!"،!*الرياضيةالواقعيةسماهامامرةذاتكواينواقترح

هذاويبلو.الفكرىئطورهمراحلمنمرحلةفىبتناملتناهاوالتىأدع!3ول

الأفلاطونيةمننوعبلفعلوهو،الرياضىالطبيعىالمذهبمل!المذهب

التىبالطريقةتوجدالرياضيةلموضوعاتأنتقررلأنها،المعممةأ+ه(!اء3ول

ساذجشخصلأىواضحايبدوفلك،إلىوبالأضافة.والنجومالنراتبهالؤجد

الذىالمفهومأغىللوجود،واحدامفهوماهاكبأنللاعقاديكفىحدأىإلى

الح!هوكماالشممية،سيئالوجودى"53السورطريقعناللقةبطابعيطبع

،المجردةالموضوعاتبيننميزملالماولكنإله(".)سس!!الشركيالمبدأمن

جمرالخصائصذاتلعينية،والموضوعات،المفهوميةالخصائصذات

جهة،منالمفهومى()أوالصورىالوجودبيننميزأنمنبدلا،المفهومية

.أخرىجهةمن(المادى)أوالواقعىوالوجود

لإثباتوحيدمنهجيوجدفسوفوحيد،وجودمفهومهناككانوإذا

إمايكونأنيجبالصور!الوجودأنحينعلىولكنشيء.أكطوجود

الواقعىأوالمادىالوجوديكون،دقيقةصوريةبطريقةمئبتاأوبهمسلما

عن،تجريبيةاختباراتشموغهأنمنبدلا،ذلكإلىوبالإضافة.معطى

بهنلقىأنيمكنالواقعفىوجودهيفلزضالذ!الشيءأنإثباتطريق

خلافعلى،الماديةالأشياءلأنكنلكهذاويكونيرتد.أنويمكن
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قابلةإنهاوإطلاقها:امتصاصهاعلىوقدرةطاقةئملكالمجردةالموضوعات

(.الأولالفصل)دذكرللتغير.

وتعسفية؟وضبابيةتخطيطيةالرياضيةالواقعية،الشاردةالآراءكلوصو

الفيزيائى،الموضوعلمفهومدقيقبتعريفمصحوبةليستلأنهاوذلك

الوجودمنالمادىالوجودتمييزعلىقالرةحتىليستالرياضيةوالواقعية

لفيقةأنطولوجيابصياغةأبدايقملمكواينأننلكمنوالأسوأ!المفهومى.

هووهذا.عالمهلؤلفالتيللأشياءالبارزةللسماتمخططاتضعوشاملة

عاجلة:شعبيةاكشمبت،فتجنشتينآراءمل!الفلسفبة،آرائهكلأنفيالسبب

علاوةللنظر،لاقةبطريقةعنهاالتعبيروتم،صغيرةجرعاتفىتأتىلأنها

شيء.كلرغمأصيلةوبالتالى،متطرفةكونهاعلى

بعضهى:فهاالمنطقىالطبيعيالمذهبمنالضعيفةالصورةأما

افتراضاثمنأكثر(ومحتملة،وواضحة)مألوفة،طبيعيةالافتراضات

ومناهججنلالزنمناهجالخصوصروجه)وعلىالدليلمناهجوبعض،أخرى

ولكن.الأخرىالدليلمناهجمنأكثر(وتعليميةوحدسية)بسيطةطبيعيةنجت(

ىأوعلى7.اطبيعىلكلمةالحقيقىالمعنىعلىإجماعأيضاهنايوجدلا

ومنفقط،عامألفىمنكثرتاريخهيعودالصورىالمنطقدامماح!،

!طبيعيا".نسميهأنالطبيعىغيرمنيبدوفسوف،تعليمهلضاماالصعب

مركزفىالواقعين،والصدقالمعنىا!نالدلالىالطبيعىالمذهبويقول

فى،المثالسبيلعلى.طبيعيةبطريقةلقسيرهمايجبالفلسفى،الدلالةعلم

-س!آءعولس!33حالإشارة)0691(برنتانوفرانزسوىعشرالتاسعالقرنأواخر

أنزعمأنهالمحققوالشيءا!ولهأ،ولس!،ولا.ألأأ"بالقصدية"-المعنىعنصر

283

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الظواهرغيرآخرشيءإلىإشارتهاهوالعللهالظواهرخصوصد4

ودمجغموضا.أشدهوبماالغامضلتوضيحواضحةحالةوهى-المنكورة

سيكولوجيةمقولةوهى(القصدية)أوالقصدأيضاءا-!هص!3()6.7"2سيرل

بالزعمشيءأشبهصوهذا.دلاليةمقولةوهى6!(وله61اح33التعليق)أوبالإشارة

هذاقبولمنأساسيلينبحاللين"العرق"لشملأنيمكنواحدةنظريةبأن

عرقية.وجماعةتنافس:المصطلح

خاصيةوإنما!لياموضوعاليسالمعنىأن)5891(ليوىجونوزعم

إلىفجأةليقفزفقطالسلوكى،لمشروعهذا)6891(كواينوتبنى.للسلوك

تكونأنعسىماقولالمعقولجمر"منإنهلقائلةالخفيةالمثليةلدعوى

أوالنظريةهذهنفسركيفقولسوى،النظريةاإليهتشيرمااموضوعات

ربماحينوعلى2(.20المنكور:)المرجعأخرى!"نظريةفىلقسيرهانعيد

موضوعمناقئمةأو،الفئاتلىالأ!ادردمناقشةفيمفيداالاقراحهذابكون

تشيرماحولشيءأي!تشافتماماغيمفإنه،الرياضياتأسسفىماآخر

مصالراتتحليلينجزهالمهمةفهذه.الكمميكانيكامل!علميةنظريةابيه

معين.نوعمنوقائعلتفسيرالنظريةبهاشمتعملالتىوالطريقةالنظرية

لتفسيرإضافيةعلميةنظريةإلىحاجةهناكليست،المثالسبيلعلى

أوالمحددةالمحمولاتكلأنملاحظةيكفىإذ:بالأجسامتتعلقالميكانيكاأن

أنطولوجية"نسبيةوأي.الأجسامخصائصتمل!،النظريةهذهفىالتقنية

كيفأعرفلابأننىأعترفولكننيهنا.محلهاغيرفىستكونا+إشاريةا

يقدملمحالكلوعلى-أخرىنظريةفىالميكانيكاتفسير"نعيدأو!نفسر

كانماأنأظنسكؤلم،لمبرهنةالمتكرركواينذكروبسبب.للميحاتكواين
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النظرياتولكن.الفئةنظريةمل!مجردةلنظريات)أملالة(نماذجهويقصده

ثابتةتكونإشاراتهاوفئاتمقالهاعوالما!نإذتماما:مخللفةالوافعيالعلمفي

،ججسيموضعتمل!ز(ط،)ج،"سمل!مصادرائهاطريقعنالبدايةمن

واقعيةنظريةالمرءيفهمولكىز*.الزمانفيطالإشارةإطارإلىبالنسبة

منها.الخروجوليسإليهاالدخوليحاول

موافقتهعظامباللحميكسوأن)7391(متأخرعملفىكواينوحاول

طريقعنالإشارةتفسيروحاولديوى،عندالسلوكيةاللغةلفلسفةالمبكرة

تعلمولكنشىء".حضورعلىئئماهدةكلمةمناللقكنالأجانبالأطف!تعلم

على.الكلمةتعنيهالذىالشيءلاكتشافملائمغيرالكلمةاستعمالكيفية

يكشبالتىالطريقةبحثطريقعنالاقتصادالمرءيتعلملا،المثالسبيل

فإن،ذلكإلىوبالاضافة.فلكونحووسوقوسعرجيدمفاهيمالأطفالبها

مامثلا،،اكتشاففييساعدناأنيمكنلاالإشارةعنالسيكولوجىالتقرير

لا.أمالفيزيائيةالأشياءمنبدلاالملاحظينإلىتشيرالكمميكانيكاكانتإذا

أنيستطيعمماأكثر،المعنىفىنظريةالطبيعيالمذهبيقدملاوباختصار،

ثانونتعبيرأنفىالسببهووالذى-القانونيةالمدوناتأصليفسر

الحدود.فىمتناقض7طبيعى

علىتدلط!دعملولغويةمواضعات:الد!يةالقضيةمننوعانهناك

خ".الخاصيةتمل!ط"الدالةمل!،د!يةوافلزاضاتتعسفى+،إشارةإطار

قابلةتكونثمومن،تعسفيةاللغويةالمواضعات،المواضعاتكلومل!

ثمومنللاختبارقابلةالدلاليةالافتراضات،العكسوعلى.بحريةللاستبديل

أسماءهاأنفبالشبهو)وهذا.النهائيوالتصحيحللخطأعرضةتكون
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اص!حيةفالتعريفات:خاطئةتناظر"كاعدة"وإجرائيئعريفالعالية

يتعلقفيمامتنافسةفروضهناك،المثالسبيلعلىتقريبا(.فعالةوالقواعد

ح!وللاكا!ميكانيكيكميشيءسرعةصحيحاتمثيلايمل!الذىبالمؤثر

فإن،افتراضيةأماصطالحيةكانتسواءشيء،منيكنومهما3"2.)ح

مثلتماماطبيعةغيرإنهاالأشجار:علىتنمولاالدلاليةالاشلزاطات

وهو،الصدقإلىالمعنىمنالآنننتقلدعنانلكومع.القانونيةالمدونات

المعنى.إلىبالإضافةالآخرالد!ىالمركز

الحيوفيبالمذهبالقائلالنوعمنالمشهورالطبيعى-نيتشهنظر

ولم،الحياةعلىالصراعفىفقطأداةبوصفهالصثقإلىوالبراجماتى-

شروطا.لهيقدمولمللصدق3"معاييريقلزحولمالصدقمفهومعن"يدافع

عند"النبيل"الكذبوخاصةالأكانيب،مجدنيتشهأنذلكمنوالأسوأ

.السيادةأجلمنالصراعفىالصدقمنأكثرفعالاسلاحابوصفه،أفلاطون

بطلنيتشهأنفيالسببهووهذاوحشيا.كانطبيعيا،كونهمجردمنوأكثر

.شتراوسوليووهيدجر،هللر،بينهممن،حصرهمإلىسبيللارجعيينلدى

يجردلاكافبللصدقالبراجماتىالمفهوما!نالقائلةفالحقيقةفلك،ومع

قراءةالممكنمنأنهالمحققوالشيءأهليتها.منالصدقتطبيعمحاولاتكل

والواقعةالفكرةكفايةأوتناظرا،بوصفهالصدقأو،الواقعيالصدقمفهوم

صانع)أواليهتشيرماالشىءبعضتناظر+مخعمليةحدودفى،الخارجية

هذهكاتبيقترحهمابالفعلهووهذامالوف.بشكليقالكما"(الصدق

حة+لا!(.أو.911833الحلىالكتابمنعشرالخامسالفصل)والسطور
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أهءاكا!أ!هاه*ح،133)كا!ولأكا!ولالابستمولوجىالطبيعىالمذهبويتمسك

للبحثموضوعايكونكذلكهوحيثومن،طبيعيةعمليةالإدراكبأن

هووبالتالي،خياليأفلاطونعند+ا!ح"مه3!س!14الملوعالماق:العلمى

الصورةولتمسك.عارفةذاتدونمنأعنىذاتهافيالمعرفةعنفكرة

استقائلها،فقدتالإبستمولوجيابأنالإبستمولوجىالطبيعيالمذهبمنالقوية

التطويردامماولكنمحلها.حلقدأ،اول!هحس!37حءولس!أحالإدراكيالعلموأن

نحوعلىأحيائيامنطقيايكونأنمنبدلاأحيائيااجتماعياالبشرىواللظور

أيضاوالمعروفة،الطبيعيةالإبسلضولوجياأنفيهالمشكوكفمن،محض

مساعدةدونمنمهمةمشكلاتأيتحلأنيمكن،الإدراكيالعلمبوصفها

العصبيالعلمبوصفهاأيضاوالمعروفة،الاجتماعيةالإبستمولوجيا

.الخصوصوجهعلىللتطوربالنسبةصحيحوهذا.الإدراكىالاجلقاعى

طرقبثلاث04هطأء+أ*حأ!هاالمنهجيالطبيعيالمذهبيفهموربما

وهوالضمنيالمنهجىالطبيعيالمذ!يسمىأنيجوزماجدا:مخللفة

أدواتتصميمفيالعادفيوجمرللطبيعةالخارقلتصفيةالمشتركةالممارسة

تستبعدأنمنبدلاالأدواتهذه،أخرىوبعبارةوعملها.وتركيبهالقياس

والشيطان،الأشباحمل!طبيعيةغيربكائناتتصطلمأنيجوزأنهاإمكانية

عنالأشياءتحريكملومز!مة،عاليةخيهرقدراتأو،ديكارتغدالماكر

يدخلروحىكائنيوجدلا!لأخرىبطريقةفلكلضعأنشئتوانبعد.

الآلةقراءاتكإن!إذاأنههووالسبب،لملاحظوالشيءالملاحظبيننفسه

لشيءمركباتعنتخبرنافسوف،فيزيائيةجمربطرقبياناغهالقدمأنيمكن

الاجلغاجمة(.أو)الطبيعيةلعالية3الأشياءعنتخبرناأنمنبدلاالروح-
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أنيجوزماهناك،الضمنيالمنهجيالطبيعيالمذهبإلىوبالإضافة

لقول.القوةفيوالمسرفوالقوى،الضعيفالمنهجيالطبيعيالمذهبيسمى

فىوا!لشافاتالمناهجشمتعملأنمنبدلاالفلسفةا!نالضعيفةالصورة

العلميةالنزعةمعمتطابقالقوىالمنهجيالطبيعيوالمذهب.الطبيعيةالعلوم

كلفىللتطبيققابلالعلميالمنهجا!نالقائلةالدعوىأو3أولس!أحأ3ول

المذهبمنالصورةوهذه.الاجتماعيةالعلومبينهاومن،البحثمحاولات

الوضعيونعنهادافع*علمية"الأمرغالبفىشممىالتى،الطبيعي

دافعالعكسوعلى.الآخرينالفلاسفةمنكثيربينمنوكواين،المنطقيون

العلمي،غيرالطبيعيالمذهبنسميهأنيجوزعماورورتىوديفيدسونبتنام

الطبيعىالمذهبإلىموظفبهايقومالماءةمنبكئيرأقلهووالذى

.(!ءح5!+4لملاح!طممةلهع42"انظر)جىلولأنطوا

دربرنامجهوالقوةفىالمسرفالمنهجىالطبيعىالمذهبوأخيرا،

إدوارعندالاجتماعيالأحياءوعلم.الطبيعيةالعلومإلىالاجتماعيةالعلوم

البداية،منبالإخفاقعليهحكمالمقدامالمشروعوهذا.النموذجهوويلسون

والطبيعيجهة،منالاصطلاحىأوالاصطناعىبينالاختلافاتأهمللأنه

الأحياءعلمخليفةإلىبالنسبةصحيحنفسهوالشيء.أخرىجهةمن

منحينوعلى.الجنسعلىركزالذىالتطورىالنفسعلموهوالاجتماعي

تتغيراجتماعيةتركيباتوالزواجالمغازلةفإن،طبيعيالتزاوجأنالصحيح

أمرايكونأنمنبدلاالاجتماعىالأحياءعلموإخفاق.المجتمعاتعبر

لفظتينيجمع+الاجتماعيالطبيعي+المذهبالفعلىالتعبيرلأنمتوقعا،

6-ه.الجزءفىالمسألةهذهإلىنعودوسوف.متناقضتين
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الظواهرمذهب6-3

تعرفلاولكنها.بالشمستنعمأنتحبالسحالىأنجيداالمعروفمن

جهأزصاإلىبهتحسالذىبالدفءوتدين،الشمسإلىبالحرارةتدينأنها

لوفجوىتعبيرحدعلى،العارفةالذاتلأنوهذا.العصبي

لذركهماإلىوالتجاوزالغيريةقوةنسبةتملك!سوفالأه!ح!م!()104.559

ويملك".الكونبقيةعنمحجوبةتكونأنإلىحاجةفيليستوبالتالي

العصبيالجهازخلافعلىالعصبى،جهازهلأنالقوةهذهالشخص

على،أخرىوبعبارة.الإدراكعلىقادراكونهإلىيفكرأنيمكن،للسحلية

متمركزةثمومن،بالضرورةظاهريةالسحليةعندالعالمرؤيةتكونحين

وموضوعيا.طبيعيايكونأنلشخصيمكن،السحليةعلى

التيالمظاهرأغىظواهر،سوىهناكليسأنهالظواهرمذهبويقرر

المنطقيةوالوضعيةالتجريبيةأنطولوجياهوالظواهرومذهب.للشخصتبدو

وجهعلىفييناجماعةوأعضاءالمنطقيونالوضعيونوكان.خاصة

كئيربشيءيدينكانبدورهوالذى،كونتتابعالذىماخ،ورثة،الخصوص

الأولنقدهوفىباركلى.ابتكرهاقدكانوالتي،كانطغدالذاتيةالمئاليةالى

الظواهرمنوافرمقدارعنعبارةالعلمبأن)1787(كانطتمسك

فىتوجدالتيالأشياءمنمجموعةيكونأنمنبدلا)المظاهر(كا!ء+أهولص!"ه

هذهفإن،وزمانمكانفىتوجدالأشياءكلأنرغموأنهكا!س!ولولهول؟ذاتها

الخارجي،للعالمسماتتكونأنمنبدلاللحدسصورابدورهاتكونالأشياء

كانالنحوهذاوعلى.فكرةمجرد*الإلهوأن؟العقلفيتكونالأشياءولنلك

المثاليين.ولاالماليينيقنعأنيمكنلاموقفوهوجبانا،طبيعياكانط
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خلافعلى،هيومأنمعلكانط،سلفاكانالذىهيومعنذلكملووقل

معرفةإمكانيةأنكرهيومولكن.الخارجيللعالمالمستقلبالوجودسلم،كانط

الفيزيائيونكانالذىالوقتفيوهذا-)المظاهر(صالظواهرسوىشيءأى

وغازات،كوكبيةمداراتمل!ظاهراتيةغيروقائعفيهيدرسونوالكيميائيون

لهذهمدركاهيوميكنولم.مرئيةغيركيميائيةوتفاعلات،الحواستدركهالا

الظواهر.مذهبمعلتعارضلأنهاصراحةرفضهاإذ:الجديدةالأمور

التجريبيالفيزيائى)1491(،ماخإرنستجاءالزمانمنقرنوبعد

باركلىعندالظواهرمذهبوزخرف،الفيزيائيالمنطقىوالسيكولوجىاكبر

الكونبناءأحجاراقالقائلةالدعوىغامضنحوعلىوقرروكانط،وهيوم

غيرولكنهطبيعىالزعمهذاأنالواضحومنولء3.ولهأ،!33إحساساتهي

الزعم،لهذاالممكنوالجذر.الإنسانمركزيةعلىيلورلأنهأيضا،علمي

خلطفييضربوهيوم،باركلىغدالتاريخيأصلهعنالنظربصرف

علىالتجريبيالدليلمنجمنةفإنوبالتالىء!وللا!(.)67491بالدليلالإشارة

طقطقاتسماعهو،النشاطإشعاجمةالمادةمنالقطعةهذهانالقائلالفرض

أنالمرءيستطيععصرىوفىبجوارها.الموضوعجايجرعداداأصواتأ

النشاطإشعاعيةمادةمنالصغربالغةجمنةاسنتاتاعثمرةبدايميشترى

لاالح!بطبيعةولكنالظلاح.فيلؤمضأنهاسيرىشاشةعلىوبعرضها

بالغةالوجيزةالومضاتلهذهالحسىبالإدراكالإشعاعيالنشاطالمرءيطابق

.المنكورةالمادةحضورعلىدليلمجردهوهذاانإذالصغر:

لأنهالشيءبعضرائجايزيللاالظواهرمذهبأنالقولخلاصة

لكشفوالتجربةالنظريةيتخذشيء،كلورغم.المشتركبالحسيرتبط
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نلكومع.الظاهرةأولنابالنسبةالشيءتحتذاتهفىالشيءعنالنقاب

الظواهر+،"حفظهوالعلممنالهثفأن)0891(فراسنفانباسقررعندما

يكنلمحينعلىطلق،نقىهواءنسمةبوصفهبهذاالفلاسفةمنكثيرأحس

ويلزوسيكونعام.ألفىمنذالقديمةبطليموسإبستمولوجياسوىبالفعل

.للزمانآلتهإدارةيستطيعونالفلاسفةأنيعلمبأنمسرورا

الفبزيائبةالنزعة6-4

شىءولا،فيزيائيشيءكلا!نالقائلةالدعوىهيالفيزيائيةالنزعة

سوفالمث!،سبيلعلىخارقا.يكونأنعنناهيك،فيزيائيهومايفوق

منأجزاءسوىشيئالبستالأعلامأنمذهبهمعالمشمقالطبيعييزعم

عندفاعاهكذاالناسمنكثيريموتلماذايفهملنوبالتالى،القماش

في،النزعاتكلشأننلكفيشأنها،الفيزيائيةالنزعةوتأتى.أعلامهم

بأنهالصارمةالفيزيائيةالنزعةتتمسك.ولينةصارمة:الأقلعلىصورتين

النزعةلقضىحينعلى،فيزيائيةوخصائصكائناتسوىيوجدلا

وجهعلىنصفوأن،فحسبالفيزياءلغةنستعملبأناللينةالفيزيائية

تتطابقالنحوهذاوعلى.مكانيةزمانيةحدودفيشيءكلالخصوص

)أوالتامالطبيعي*المذهبعادةيسمىمامعالصارمةالفيزيائيةالنزعة

قناعفيذاتيةاللينةالفيزيائيةالنزعةتكونماغالبا،العكسوعلى(".الدارج

الظواهر.مذهبأعنى،علمي

أوتواقترحهاالتيالنظروجهةهواللينةالفيزيائيةالنزعةومثال

منعمودينويمثلان،كارنابرودلفمرةفيهاوشاركه)8191(نبوراث
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العباراثكلا!نالقائلةالتجريبيةالدعوىهىوهذهفيينا.جماعةأعمدة

س!ه،5!"51البروتوكولجملإلىالردتقبل،الأخيرةالمرحلةفى،العلمية

وزمان،سمكانفى،!أوتومل!نوعمنتكونبدورهاوالتيحصاولحأولء33

حأكة؟"الأساسية"العباراتهذهكلالمرءيجمعوعندماع*.أدرك،ص

النزعةأوالموحد،والعلمجدا،العامةالفيزياءعلىيحصل3،ولءول،344

زمانيةعالدإتعنتعبرالتيالقوانينمنانسيجمجردهيالتى،الفيزيائية

الاجتماععالمنيوراتأنالواضحومن414:أ(.المذكور)المرجع+مكانية

الفيزياء،فيالأساسيةالقوانينأنيدركلمرياضيا،عالمابوصفهالمئقف

وللسببالاخلتار،إجراءاتإلىإشارةأىتتضمنلا،ماكسويلمعادلاتمل!

الدليل.7الأشارةفإننفسه

وفقاوالتيالفيزيائيةالنزعةمنالآنالمنسيةالصورةهيالطاقةونزعة

مبتكرونظر.طاقةمنيتألف،القيمإلىالأجساممنشيء،كلأننجدلها

إ.إلى28091)373أوسلؤالدولهلمالبارزالكيميائيالفيزيائيوهو،لطاقةنزعة

الطاقة.منمعينةلأنواعوجوداباعلتارهيحثثانويامظهرابوصفهاالمادة

البديلهي-فكرةولامادةهيلاالطاقةلأننظرا-الطاقةنزعةأنواغقد

يلقبلهأنيستطعلمالذىماخ،ارنستإلىكتابهوأهدى.والمثاليةللمالية

.الإحساسعلىأسبقيةلهاأوستوالدرأىفيالطاقةلأنحسنبقبول

ا!نإذذاتها:فيالطاقةقبيلمنشيءيوجدلاالح!بطبيعةولكن

بهتمتازماأخصهيالطاقةوبالفعل)مادية(،عينيةلأشياءخاصيةالطاقة

صيغةأيفحصخائلمنذلكويتضح(.الرابع)الفصلالأشياءهذه

4!كاهاح(!:شهرةالفيزيائيةالصيغأكثرمل!،الطاقةمفهومتتضمنفيزيائية
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توجدلاوحيث)،ولس!أ!لأث!.-ولهح5،،+!مولء4ل!40؟(!مه؟3!،ول)لملم)=2خ!(لم2

طاقة.توجدلا،ماديةأشياءهىالتى،طاقةحوامل

كلاقالقائلةالدعوىهيوالحقيقيةالقويةالفيزيائيةالنزعة6وأخيرا

عندماالأقلفعلى،ظاهريةبصورةهكذاتكنلموان،فيزيائيةالموجودات

نظاماالمخسيكونالمث!،سبيلعلى.النهائيةعناصرهاإلىتحليلهايتم

النزعةتفهموربما.فيزيائيةعملياتوالتفكير.الشعوروسيكونفيزيائيا،

شيءكلأنتثبتأنهابمعنىالجذركط،الطبيعىالمذهببوصفهاالفيزيائية

منفيزيائيهومابينكيفيةاختلافاتهناكأنولتكر،طبيعيالعالمفي

جهةمنوتكنولوجىوسيموطيقيواجتماعىوأحيائي،كيميائيهووماجهة،

أنصارأكثرهمالفيزياءعلماءيكونأنفهمهيمكنالذىوالشيء.أخرى

حماسة.الفيزيائيةالنزعة

سبيلعلىمشمقا.فيزياثيافيلسوفاتكونأنالسهلمنليسنلكومع

العقليةالحالةفىالفيزيائى،لقبالمنتحل.3"2(،)353بابينويفكر،المثال

بدلاأفلاطونبةالعبارةهذهولكن.عقليةلخاصةالمحسوس+التمثيلبوصفها

أملالتهاتسبقالخصائصبأنتوحىلأنهاأولا،.ماليةتكونأنمن

ثانيا،حواملها.معتاتىالخصائصأنالماديةترىحينعلى)حواملها(،

تملكهاالتىالخصائصضمنينحوعلىتطابقالبحثموضعالعبارةلأن

.المناظرةواللضورالإسنادعملياتمعفيزيائيةكائنات

لسببين:ونلكالأسناد،-الخاصيةتمييزالمدققالمادىيؤكدوسوف

لها)نضربحسيالقئيلهايمكنفقطالعامةوالقضاياالمفاهيمأن-الأول

لأشياءسماتالطبيعيةالخصائصتكونحينعلىلأنهنظراالثانىالمل!(.

وجهاتفىعناصرالإسناداتفإنعنها،للانفص!قابلةجمرثمومن،طبيعية
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نلك،مثلء!وللا!(.كا!791فىالمزيد)تجدخاصةوالنظرياتحولها،نظرنا

الميكانيكافيمخللفبشكلتصورهايتمالخاصيةهذهولكن،كلالةلهاالأجسام

ىأشأننلكفيشأنه،المادييذهبأمر،منيكنومهما.والنسبيةالكلاسيكية

عشر(.الرابعالفصل)نظرمادىلكائنممكنةحالةهيحلةكلأنإلى،عالم

يمكنلا،والمرارةالاحمرارملوالظاهراتية،الخصائصا!نعادةيقال

)5991(شالمرزديفيديقررالضثال،سبيلعلى.فيزيائيةحدودفيتفسيرها

فإننافيزيائى،أساسمنتنشأالخبرةأنعلىالنطاقواسعالاتفاقرغمأنه

عبارةوهىتظهر.وكيفهكذالظهرأنهافىللسببجبداتفسيرانملكلأ

فقطهىالفيزيائيةالنزعةلأن،الطبيعىالمذهبلقندلاولكنها،صحيحة

يحاولوسوف،الطبيعىالمذهبمنالمصقولةوغيرالمبكرةالصورة

كائناتفيإلاتحثلاالظواهرأنعلىالبرهنةالفيزيائىغيرالطبيعى

وقائعهى،الخبراتأوالظاهراتية،والوقائعبيئتها.معتتفاعلعندماحساسة

والكيمياء.الفيزياءإلىبالإضافةالأحياءتتطلبثمومن،الحيوانيةللحياة

جهلايظهرالماليةأوالطبيعيالمذهبيكذبالظواهرحدوثبأنوالتمسك

المعاصر،الانبثاقيوالمادي.والماليةالطبيعيالمذهبمنمنوعةبصورة

ذلكونحووالشموالسماعالرؤيةأنبمعرفةملزم،الخصوصوجهعلى

الفيزياء.علماءيعالجهاولاالأعصابعلماءيعالجها

الأحياليةالنزعة6-5

النزعةأ!كى،الطبيعيالمذهبمنللغايةمحددةصورةنبحثدغا

وتأتى.أحيائيةحدودفيالأحيائيةغيرالوقائعتفسيربرنامجأوالأحبائية،

أما.معتدلةأووضعيفةجنرية،أوقوية:صورلينفيالأحيائيةالنزعة
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شيءكلاقالقائلةالقديمةالحياتيةالنظروجهةفهيالقويةالأحيائيةالنزعة

الهندفيشائعةالنظرمنالوجهةوهذه(.حياةذوأو)حيالعالم2في

طيماوسمحاورةفىتمسكالذ!،أفلاطونجزئىبشكلويقشممها،القديمة

أفلاطوناغقدهالذىالجزئىالاعتقادهذافإنذلكومع.حيوانالأرضبأن

وعلى.الكلمةمعنىبكلعقلانيةكانتوالتي،الباقيةمحاوراتهيفسدلا

مثل،مذهبهممبادئمعاشمقواالذينالحيوىالمذهبأصحابكان،العكس

.الخصوصوجهعلىحدسيينوكانوا،عقلانيينلا،وبرجسوننيلشه

فهمهيمكنبشرىشىءكلبأنفتتمسكالضعيفةالأحيائيةالنزعةوأما

الاجتماعية.أوالنفسيةالمفاهيمإلىاللجوءدونومن،أحيائيةحدودفى

المذهب:الأحيائيةالنزعةتحتالحديثةالمذاهبمنمجموعةوتندرج

بالعرقالنازيوإعجاب،الاجتماعيةوالداروينية،نيتشهعندالحيوكط

!فك!،الأرضمعبودةوفرض،البشرىالاجتماعيالأحياءوعلم،والموهبة

فيورباخلودفيجعندالفلسفيةوالأنئروبولوجيا.الحالياللظوركطالنفسوعلم

وحكمته.نفسهالتقليدإلىتنتمىوإنجلز،بماركستأثرالذى)1845(،

الكاتالونيوالفيلسوفالأحياءعالمألهمت!يأكلهماهو!الإنسانالمأثورة

حبليدرالمعرفةيولدماأن1291عامفىزعمالذىتورورامون

التغنية،"علماسمفإنولنلك،الجوعوإنماأرسطو،اعتقدكماالاستطلاع

كابلانهيلاردوتمسكوجيد.حيالتغنيةوعلم.مذهبهيلائم،الأكلدراسة

طعاممواردلتبيرإلىالميلهولجنسناالمميزالملمحبأن)!ه!2(وزملاؤه

صحبحوهذا.المهارةوشديدكبير،وصندوق،الحراريةالسعراتكثيف

.الطعامواقشمامالتعاونإليهيضافأنشريطةممكنةبصورة
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بعضإلىبالإضافة)1887(،الأخلاق!نشأة+أصلفينيتشهطالب

المعرفةأ!ولاكا!داولهأ(كا!أبتطبيعةالقوة"إرادةفىالمجموعةالمنفصلةالفقرات

تعوقالمعياريةالأخلاقأنوأدرك،خاصةالأخلاقومعرفةبرمتها،البشرية

كلنيتشهورفضحرة.تكونأنفيرغبالتيالطبيعيةوقدراتنامواهبنا

لتكن:الخصوصوجهعلىالقوةوإرادة،للألمانيةالطبيعية"غيرالتحديدات

".الغاب+لقانونوالسيادة،للقوىالغلبة

للديمقراطية،وبغضه،والتعاونللشفقةنيتشهازدراءكانثمومن

هونيتشهيكونأنفيعجبولا،الاجتماعيةوالنزعة،العمالونقابات

هللرعندالمشتزكالإعجابوموضعهتلر.عندالمفضلالشعبيالفيلسوف

الفوضويونأيضابهأعجبنيتشهأنصحيح.الرفيقالأستاذهيدجرهو

والمؤسساتالمعتقداتلمهاجمتهفقطبهأعجبواولكنهم،الآخرونوالمنشقون

النارية.وكلتباتهالدينية

يكفىحدإلىالنقدولاذع،مشمقوغيروسطحيا،متطرفا،نيتشهوكان

الرأسماليةأنصارإلىبالإضافةالمدكفين،أنصافالثواربإعجابللفوز

المتحمسةوالمؤيدة،والواقعيةالطبيعيةراند،آينالفيلسوفةمل!المتوحشة

خضعجرينسبانآلانالكبيرالمصرفياللامعوللميذهاالعقلالمية*،+لكنمانية

واعترف800،2عامفىالماليالانهيارعنجزئيامسؤولابكونهللاتهام

"الأنانيةبأنقناعةعلىكانلأنهأدهشتهالاقتصاديةالأزمةهذهبأن

حكيمةقراراتاتخاذإلىالمالوخبراءالمصرفيينتقودسوفالعقلانية

آخر.شيءإلىننئقلدعناذلكومعفقط.

اجتماعيشيءكللتفسيربرنامجهوالبشرىالاجتماعيالأحياءعلم

تعبيرحدعلىالمحلر"الاجتماعي"العلمهووبالتالي،أحيائيةحدودفى
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العلمفىالأثرعظيمالبرنامجهذاوأثر)0891(.روزنبرجألكسندر

وبالفعل،معا.الحالتينفيمزدوجوجودولهالشعبيةوالثقافةالاجتماعي

العلومعلىالأحياءعلممنجانباالبشرىالاجتماعىالأحياءعلمرش

معما.والمثاليةالاجتماعيةالنزعةأضعف،نفسهوللسببالاجلقاعية،

واميلماركسكارلعنهادافعالتىالدعوىالاجتماعيةالنزعةولتضمن

من)الفعلمكونانهاسلوكتحددالاجتماعيةالكليةالأموراقالقائلةلوركايم،

العلمبأنأيضاالاجتماعيةالنزعةلتمسكمناظرةوبصورة(.أسفلإلىأعلى

فيالمثاليةالمدرسةوتتمسك.النفسوعلمللأحياءبشىءيدينلاالاجتماعي

ريكارت،هنريتشونشرهادلتايوليمعنهادافعالتيالاجتماعيةالدراسات

وألفريدسكورين،بيلزمومارسهافيبرماكسمخلصةغيرخدمةلهاوقدم

أقول-آخرينبينمنالعرقيةالمنهجيةوأصحابجريتز،وكليفوردسوتز،

خكلىيركزأنمنبدلاالاجتماعىالعالمبأنالمثاليةالمدرسةهذهتتمسك

الأخلاقعلومقبيلمنأسماءوجدناولنلكللبشر،الروحيةأوالداخليةالحياة

اللثافية.*أوالروحيةوالعلوم

واضحةمعاوالمثاليةالاجتماعيةللنزعةالطبيعيةالاستجابةوكانت

مبيعاالأكثرالكتابأظهرهاكماشعبيةأنئروبولوجيافيجزئياوناجحة

هذانوأكد)7191(.فوكسوروبنتايجرليونتأليفمن/لمست!ب/لح!و/ن

وجنسانية،حيوانيةمنلديناماالبشرىالاجتماعيالأحياءلعلمالرائدان

أولويةإلىبالاضافة،الذكرتفوقوأعلنا.وعدوانيةوتنافسية،وأنانية،قوية

والأخلاق.والشمويةوالتعاونوالنكاء،،العملعلىوالايمنةالبهيميةالقوة

دائمالهاالجنسوممارسةالإناثعلىوالقتالالصيدأنعندهماالرأىوكان
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علممنتجريبىدليلإلىوالافتقار.الاجتماعيةالمخالطةمنأكئرأهمية

رسوممنالقتالمشاهدوغياب.الخيالاتهذهمنيمنعهمالمللقديمةالآثار

عنبشيءيخبرهمالمعام،ألف25غطتوالتي،خاصةالواقعيةالكهف

الاجتماعى.العلمأقسامفىأخيراونيتشههوبزفعلهالقد.البشريةالطبيعة

وفوكستايجرلتنى،الجامعيينزملائهممنالعظمىالغالبيةخلافوعلى

الاجتماجمةالأنظمةمنبدلاالأفرادعلىركزافقد:ومنهجيةأنطولوجيةفردية

أوالمسلحةوالقواتالتجاريةوالمؤسسات،والقبائلوالعصاباتالعائلاتمل!

ويكيفوا،حياتهمالناسبهايكيفالتيالطريقةاهلضامهماعنوغاب.الكنائس

أجلمنبهمشملتدالقوةفكرةأنعلىالبشرصوراإذلاحلياجاتهم:البيئة

ودولة،والنسوية،الديموقراطيةمعضيقاوفوكستايجروجدوبلتر.الجنس

ثابتةصارتالبشريةالطبيعيةأنعندهماالرأىوكان.اللاعنفأو،الرفاهية

التحسيناتأنلرجةإلىقاسيةوأنهاخلت،عامألفمائةحوالىمنذ

قادةإلىحاجةفىليسواالبشرأنواقترحا+بالإخفاقعليهامحكومالاجتماعية

حاجةفىوإنما"،البشرىالتحسينصناعةفىالعاملينعنكودع،ديمقراطيين

الرحمة.إلىسبيلايعرفونلاحيوانعلىقائمينابهى

الذينالجزيئيةالأنثروبولوجياوعلماءالسلوكيينالوراثةعلماءوبعض

لمحاولةداوكنزريلشاردعندالشعبىالوراثةعلماستعملواذلكبعدجاعوا

نقدهفيماركسجوناثانتعبيرحدعلىالاجتماعى!اللقاوت"حالاتتطبيع

للأستاذمبيعااكثرالكتابالمحاولاتهذهمنكبحاالأقلوكانالمدمر.

.4991لجرسى!منحنىموراىتشارلزوالصحفىهيرنستينريتشارد

فيالقاسيةالجددالمحافظينايديولوجيامعمنسجمةالفجةرسالتهماوكانت
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النكاءعلىتعتمدالاجتماعيةالمكانةأنأثبتقدالعلمدامما:الوقتذلك

الفقير.قلرلتحسينفعلهيمكنشيءفلاالفطرى،والذكاء

النظريةفيالأثرأعظمالبدايةمنذالتطورىالأحياءعلموأئر

فيهرأىفقدمعا.واليميناليسارفىالتأثيروجاء،السياسةوعلمالاجتماعية

قابلةالمؤسساتانالقائلةالنظروجهةعلىمباشرغيردليلاالماركسيون

عقيدةيثبتأنهعلىالتطورىالأحياءعلمالمحافظونوفسرتاريخيا.للتغيير

تفسيرمحاولةإلىبالإضافةعليا،طبقةمنأوالعامةمنيولدونالناسأن

للعواملتامئجاهلمعالأحيائى،اللظورمعالقياسطريقعناللغاتتطور

الوقتفى،الانجليزيةأنالواضحمنيبدوذلكومع.والسياسيةالاقلضادية

منالخلفيةفيوأمريكابريطانياظلتإذاالاختيارلغةتكونلنالحالى

إلىجنبااللغاتوتلظور.الأرضمنضخمةبقعالقتحولمالئقافيةالناحية

أواللغاتلزدهر،الخصوصوجهوعلىتتكلمها.التىالئقافاتمعجنب

والإنسانيةوالفنيةوالتكنولوجيةالعلميةالجماعاتمعجنبإلىجنبالذبل

إلىبالإضافةكلماتهميحملونفإنهمالناسيهاجروعنثماتخثمها؟التى

3111!صا(.-3كا!عهآأح.لة4991مثلا)انظرجيناتهم

سوقعلىت!منأنلهاكانماالتىالروكموسيقىعننلكمل!وقل

بريطانيامنبدلانيب!أوألبانيافىظهرتقدكانتإذااليومالموسيقى

الكهربائى،والجيتار،بالأسطواناتترتبطلموإذا،المتحدةوالولايات

فيالشباباحتفظوإذا،الللفزيونوصناعات،العرضوتجارة،والمخدرات

يستطيعولا.أجدادهممنلالقوهاالتيالقليلةبمخصصاتهمالغنيةالبلدان

إلىبالإضافةتضاعلبفاجنرالإعجابأنتجاهلالموسيقيونالمؤرخون
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التجاريالعاملتجاهليستطيعونولا،الأوربيةالاستعماريةالإمبراطوريات

0591عامحوالىفيالنطاقواسعةالتجاريةالموسيقىظهورفيالمؤثر

المؤرخينمنالكثبريتعلمواأنعليهمللثقافةالمؤرخينأنالقولوخلاصة

علماءمنشيئايتعلموالاولكن،والسياسيينوالاقتصاديينالاجتماعيين

هليأكلوا.أنمنبدلاالرفيعالمستوىأصحابالفنانينأنعداماالأحياء

علىفقيرينوشوبرتموشمارتماتلماذايفسرواأنالأحياءعلماءيستطيع

يفسرواأنالأحياءعلماءيستطيعولاالأثرياء؟منوبللسألفينانتهىحين

جمعمماأكثرطائلةأموالاالحروبومثيروالموتتجاريجمعلماذاأيضا

اعتبارليسالأحيائىالنجاحممياسفإنشيء،كلورغمالأخيارالآباء

(.الذرية)حجمالداروينيةالملاعمةوإنماالبدن

الزراعةظهورمدو:والجنرية،السريعةالاجدضاجمةالتغييراتأنعلى

الطابعوإضفاء،والأبجدة،العسكريوالشملح،والتصنيعوالتحضروالدولة

العملياتهذهلأن،الأحيائيةالنزعةقد-العلمانيالطابعوإضفاءالديمقراطي

العكس،وعلى.أحيائيةتعديلاتعنناشئةوليستالجينومفيمطبوعةتكنلم

الصحةوعلموالأيضالتغنيةفيتغييراتأحثثتالأحيائية!تعديلاتفإن

وهلكها؟الأوبئةانتشارسهلالمثنظهورالمث!،سبيلعلىالتفكيراوطرق

وسلبهاأمريكاواكلشاف؟القامةفيبنقصانمتبوعاكانالماياحضارةوأفول

بينهم؟الغريبةالجراثيمنشرلأنهالأهليينالسكانمنالأعظمالجانبأهلك

فيجرا.وهلم،المصاحبةوالأمراضالضغطيسببالاجتماعيوالتفاوت

فيولتخفيض،العامةالصحةلتعزيزالصحةفوائدتنكريكفىالإيجابى،الجانب

التقدمي.الاجلقاعيوالتشريعالنسوى،والإعاق،العملساعاتطول
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أنفيالسببهووهذاقوى.أحيائيئأثبرلهالاجتماعيالتنظيموباخلضار،

درمحاولةمنوإلحاحاأهميةأكئرالأحيائيةالاجتماجمةوالتكنولوجياالعلومتقدم

ء!وللا!(.2مو،!3)ي!2الأحياءإلىالاجتماجمةالعلوم

هولماالحيوانى(للسلوكالعلمي)أوالحيوانىالدتاولأنوالنتيجة

أنناالاجتماععلماءيذكرنامابقدرالأمربادئفيالمحجابياكاناجتماعي

الاهلغامحولإنهإذوهداما؟،للغايةقوياكانالسلبىتأثيرهولكن.حيوانات

الأمريكي!الجديد"اليمينواستعمله،الخصوصوجهعلىاجتماعيهوعما

التعاونعلىالعسكريللعدوانوتفضيلهالرفاهيةدولةعلىهجومهلشمويغ

الأحياءعلمإلىالنازيةإلىنلتشهمنالأحدإئيةالنزعة،وبإيجاز.الدولي

للعلمجديداأساسابوصفهاأخفقتالتطوركط،النفسوعلمالبشرىالاجتماعي

الأيمن.الجناحايديولوجيابوصفهاوانتهت،الاجتماعي

وتقول.الأكاديميةالحياةمنالزوالإلىطريقهافىالأحيائيةوالنزعة

"العاملين3هذينوا!نمعا،واللثافةللجينوممنتجاتإنناالصاعدةالنظروجهة

أ)د2!!شأ(!2!ه433!434)حول!8ول1891:؟حأ"ول045ول4ول4!ل!ه4معاالظور

الاجتماعىالنشاطلأن،أخرىبطريقةيكونأنيمكنلاوهذا)5"2.

وليساصطناعيايكونتقريبااجتماعىشيءوكلللبشر،جوهريةخاصية

المملحالصلبالبقرياللحمولكن،طبيعيالأكل،المثالسبيلعلىطبيعيا.

طويلةلساعاتالشاشةأمامالجلوسولكن،طبيعىوالجلوسطببعيا.ليس

الحاليةالأوبئةسبببالجلوسالسيئةالأكلعاداتوارتباططبيعيااليس

والشرالين،القلبوأمراض،المفاصلوالتهاب،السكرىالبولوداء،للبدانة

المواليدانسبةانخفاضفىجميعاوتسهم،الدموية
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القائلةالواضحةالحقيقةتتجاهللأنهاخاطئةالأحيائيةالنزعةوبايجاز،

دونالدمارلينتعبيرحدوعلى.واسعنطاقعلىاصطناعيونالبشركلان

نظامونحن.الإنسانيةيسلؤعبأنمنتماماأصغرالداروينى!الكون

هوالأحيائيةالنزعةإخفاقولكناعءلملا.ولاا!وله!1991.4()7382مختلف

صورةوليسالمبتنلة،الماليةمنصورةهوالذى،الطبيعيللمذهبإخفاق

عنهاالدفاعيتمالتي،الماديةمنجداالواسعةالصورةالانبثاقية،الماديةمن

التالي.الفصلفي

الطبيعىللمذهبالئلاطةلفرسان6-6

بخنر،لودفيج"المألوفين"أواكيبالمذهبالقائلينالماديينكتاباتإن

النصففىهائلةبصورةشائعةكانت،فوجتوكارلموليلشوتوجاكوب

أصالةالثلاثةأكثر،الفيزيائيبخنر،وكانعشر!التاسعالقرنمنالثانى

وظلتأوربا،أنحاءفيعديدةبلغاتو/لطدةلقوةكتابهوانتشروتأثيرا.

النفسوعلمالأحياءإلحاقأنصحيح.قرننصفمدارعلىتخرجهالمطابع

كانالروحيالكونعلمولكن؟البرامجيةالمرحلةعلىظلالاجدضاعيوالعلم

فريدريكتهكمحالاتلقعلولملقريبا.المجالاتكلفيبقسوةمجروحا

بالعمقعارضهاأنهوخاصة،الميكانيكيةالماديةلتكذيبشيئا)5491(إنجلز

أصدقاءينحازأنفقطالطبيعىومن.هيجلعندللجدلالمزعومةوالدقة

الصوتعاليعدوهإلىالانحيازمنبدلاوفختوموليتشوتبخنرإلىالعلم

حدبعبد"إلى
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هذاوتألف،الطبيعيينحماسوأشعلواآخرونئلاثةجاءبقرنذلكوبعد

ودني!3"2()مثلابنكروستيفن7691()مثلاداوكنزريتشاردمنالئلاثي

علىبميزةأفكارهمراجتالذينالكتابهؤلاءولقتع5991(.)مثلادينيت

إلىيدعوالذىوالشيء.أكاليمىموقعمنيعظونأنهموهىألاأسلافهم

هؤلاءعندالطبيعىالمذهبأنحين،بعديلضحسوفكما،الأسف

ألكسندرتأليفمنروايةاسما"الثلاثة"الفرسانأو"الثلاثة"المسكيتيون

سيئاعلمالضمناالمشاةبجندخاصةالطرازقديمةبندقيةوالمسكيتدوما،

الطبيعية.الفكرةبالفعلأضعفواأنهمهيوالنتيجة،صنعهممن

معتقدهايقولالتيالجبليةعنهمنتكلمالذينالثلاثةالكتابأذاع-أولا

المذهبهذاويقوموقدر"قضاء"الجينومأو3الثنشئةلقوق+الطبيعةالأساسي

طهـث!هالدناجرىءأنترى،الجيناتعلممنمتطرفةصورةعلىبدوره

وستكون،الإمكانقدرمكانكلفىنوعهيفصلأنعلىمصممأوأنانى،

إلىبالإضافة،الخصوصوجهعلىوملضاعفةذاتيا،مكتفيةأيضاالجينات

للكائنالفعليالوجود،العكسوعلى.الطبيعيالانتخابووحداتالأشخاص

بوصفهفقطوظيفتهسيؤدئدامما"!بالمفارقةمشمماسيكونالكاملالحى

التالي.الجيلإلىحيةإ(كائنات)أوجيلمنالجينيةالمادةلنقلالوسيلة

علممعخلافعلىالجينيةالنزعةأنالتهكمإلىيدعوالذىوالشيء

أنيمكنوحدهاوالأنزيماتما،حدإلىخاملالدنا،وبالفعل.الجينات

تتأثرالتيالبروتوناتطيطريقةالدنا"يحدد"لانلكإلىوبالإضافة.لقسمه

حقيبةيستحثكيفبعدالمرءيعرفلاثانيا،قويا.تأثراالخلويبالوسط

الذى،الأيضعلىأحيائيةوجزيئاتالماءمنومزيجاالدناجزيئاتتتضمن
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التزكيبي،الأحياءعلمفإنوبالتاليحيا.الكعائنيكونلكىالفعلىالشرطهو

ماينجزأنعليهالحبويةغيرمكوناتهامنالخلاياتصنيعإلىيهثفالذى

الوراثية.الهنثسةمنأكثرهو

لالنهتخابعرضةيكون،الجينوموليس،الكاملالحىالكائن-ثالثا

يتعلقالطبيعيالانتخابأنهووالسبباللظور.وحدةثمومن،الطبيعي

الكائنماتفإذافقط.الحيةالكائناتتؤديهأنيمكنماوهو،والتناسلبالبقاء

ذلكعلىزد.التالىالجيلإلىالنفسيةجيناتهتنتقلفلنيلتاسل،أنقبلالحى

فىيشاركإذ:بيئتهمعيتفاعل،السلبىالجينخلافعلىالحىالكائنأن

أوله*محأولأولثه4محأ7ثهولأ)انظربيئتهمعنفسهيكيف-الخاصموطنهبناء

7"410،2أول!-3ولحص!س!،ا!2"3).

نطاقعلىخاطئلضورفيعنهمنتكلمالذينالكتاباشترك-رابعا

كلويسلتعدالتكيفحالاتكليحفظالطبيعيالانتخابأنمؤداهواسع

تكيفآليةبالفعلهوالطبيعىالانتخابأنورغمالوظيفى.الاختلرصفات

علىالدالةالأشياءكاملااستبعادالشملتعدوناقصةللغايةبطيئةفإنها،عجيبة

إلاالأيامهذهلقيدلا)التىالقدمأصابعأظافرمتلالوظيفىالاختل!

وضعتأنهاالواضح)ومنالعقلوأضراس(بالقدمالعنايةفىالمتخصصين

لاالتىالاكلئابمل!النفسىالاعتلروحالات(،الأسنانتقويمأطباءلإثراء

لإرشادمكيفأنهعلىإليهنظروإنحتى-النفسيينالأطباءإلاتفيد

ضد)المزيدفيهاأملولاتحتهاطائللاصراعاتعنالتخلىإلىالمريض

الاهك!(.24!م!2فىتجدهالتكيفنزعة

عينواالذين"الساطعة"لألوانناخاطئأنهولوالأصيلالاخروالإسهام

لم،ح+ولح!(.وأ)59"تطورية3بخحساباتمبرمجاللظورأنفكرةهوأنفسهم

403

http://www.al-maktabeh.com



فىبحساباتومسترشدةطبيعيةالعمليةتكونأنيمكنلاالحالبطبيعةولكن

كلفإنذلك،إلىوبالاضافة.مصنوعاتالحساباتهذهلأن،نفسهالوقت

طريق)عنالأنواعلشكيلأنحينعلى،مفروضنوعلإنتاجمصممحساب

به-التنبؤإلىسبيللاولهأأكاأحح"3اوالحيوانالنباتفياللظورعملياتفكلأ!

اشجرالطنجالمتلهجينةلكائناتالحالبطبيعةالمدروسالابتكارعداما

.إالهندىوالليموناليوسفيمنمهجن

بحق،ليونلينوريتشاردجوولدجاكطستيفنقرركما،نلكعلىوعلاوة

منأحيائيةغيرخارجيةظروفلضورهولا،المصادفةتصورهاللظورفإن

وأ()77جاكوبفرانسوااقترحوكما.والمناخيةالجيولوجيةالكوارثقبيل

البقايابكليعملالذىالنفعىالسمكريبعملشيءأشبهالتطورعمليةلتدو

يسلظيعالذىالمهندسعمللشبهمماأكثر،الأدواتصندوقفييجدهاالتى

أنهذاومعنى.لهويخططيريدهماالبدايةمنويعرف،مسودةمنيبدأأن

سبيلعلى.الفرصةشممحمابقدرالوظائفتغيروالأعضاءالجزيئات

علىيحتوىالحدود،أبعدإلىبدائيةحيةكائناتهوالذى،الإسفنج،المثال

فوقوالغدد.البشرلدىبارزةأدواراتؤدىالتينفسهاالعصبيةالناقلات

لقرشح،المخداخلستكونالتصميمجيدجسمفيوالتيالبشر،عندالكلى

نحاتة.وليستتلصيقيةفنانةالطبيعة.المتواضعةالكلى

دارونعنمدافعينأنفسهمعينواالذينالثلاثةالأذكياء-خامسا

مثلا)انظروينشرونهاالمزعومالتطورىالنفسعلماءبخيالاتيعجبون

بأنالاعتقادفيالكتابهؤلاءاشلزك،الخصوصوجهوعلىدا!(.3غ4"2

وهى(الأقربالحديثالعصرأبيئةالبلسلؤسينية"للبيئةمكيفالبشرىالعقل
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أنمنبدلاوبالتاليخلت.سنةمليون61،حوالىمنذبدأتالتيالفلزة

فيالوسطالشوارعفىنسيرسوف:أساسيةبصورةحيةأحافيرنكون

القمر،سطحعلىحتىأو،الآمنةهارفاردساحةفىوبعضناميامى،

الطبيعةيغيرأنحالبأىشيءيستطعولم.التاريخقبلمابأمخاخمزودين

والصناعية،،الحديثالحجرىبالعصرالخاصةالثوراتحتىولا،البشرية

خلت،عامألفمائةحوالىمنذتوقفالبشرىالتطوراعنإذ:والفرنسية

أنهوالسببأنونعرفملفقا.اللظورىالنفسعلميكونأنيمكنوبالتالي

ومكلقيامتغيرغيريكونأنيفترضالذى،الجينومفىتكمنالبشريةالطبيعة

.بشرىشيءلكلالأولوالمحركأساسيةبصورةبذاته

"البيئة*والسياقتأثيرعنهمنتكلمالنبنالكتابمنأحدينكرلمأنهصحيح

النشاطأنهيجميعاالثلاثةيدركهالمالتيالنقطةولكن.خاصةالاجتماعى

مدىوراءيقعجزء-لبشريةالطبيعةمنجزءالصناعيوالنشاطالاجتماعى

عالثاتفييشتركونالبشرأنفحسبالمسئةليستالأحياء.علمإلراك

طبيعية،خيهرالأشياءهذهأنالمسئةوإنما،مصنوعاتويستعملوناجلضاجمة

32لقلكبوصفها!طالتعريففىمشلزكةالبشريةالصفةفإنفلكومع

يأتعلمعلىقالرامبدعامخاوتملكالبشر،أشباهمنوتتحدر،كروموسوم

مجموعةفيمتأصلةتكونبحيثتبثوالأخيرةالقثرةأنصحيحلقريبا.شيء

ولكنبالبشر.خاصة2(وأالبشريةالمعجلة)المناطقولح!رناجينات

مسا!ة.اجتماجمةظروفغيابفيلتحققأنيمكنلالفرليةالإمكانات

ومارجريتبئتام،هيلارىإلىبالاضافةمعا،ودينيتبنكردافعوأخيرا،

للمخ.الكمبيوتراستعارةعنالفلاسفةمنوغيرهمتشرتشلاندوباتريشيا،بودين
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النفسعنش!تغنىلأنهاالأولىلوهلةغدطبيعيةلتثوالنظرمنالوجهةوهذه

هويهمماأنقرروانكرهمالسابقالفلاسفةبعضأنمنالرغمعلىاللامالية،

الدقة.وجهعلىطبيعيةليستالكمبيوترأجهزةولكن.المادةوليسالوظيفة

مقصورة،بالحياةالمفعمةالبشريةالأمخاخخلافعلىأنها،فلكمنوالأسوأ

البصيرةونفاذوالإبداجمةلللقائية،إلىلكلقروهى.حسابيةعملياتإنجازعلى

بدلاوبلفعل.الاجتماعىولنشاطبلعواطفالإحساسعلىوالقدرة)الحثس(،

الأصلية؟بالأفكارللحاقبرامجلؤجدأنيمكنولاالكمبيولز،أجهزةبرمجةمن

فىللعرضصلحغيرثمومنبالئقة،جثيرغيرالعاطفىالكمبيوتروسيكون

بينهاهمابحريةلتزاملالتيالكمبيوترأجهزةإلىميللثينايكونولن؟السوق

عشر(.الحادىالفصلفىفلكعنالمزيد)تجد

المسكيليونجيدايؤيدهالمالطبيعىالمذهبقضيةأنالقولوخلاصة

الطراز.قديمةالمسكيتبنادق:الثلاثة)الفرسان(

لسيكولوجيةلنزعة6-7

والسماتالاجتماعىالسلوكتفسيرمحاولةهيالسيكولوجيةالنزعة

ردهايتعذراجتماعيةمفرداتإهمالمع،سيكولوجيةحدودفيالاجتماعية

الاجتماعيةوالغزوات.اجتماعيةوحركة،ومؤسسة،اجتماعيبناءمل!

النحوهذاوعلى.السيكولوجيةللنزعةجداكثيرةأملالةهىوسيرللفرويد

الاجتماعية.الدراساتفىبعيدحدإلىوالشائعالعقلانيالاختيارتناوليكون

عقدةمنالأمرنهايةفىتنشأالاجتماعيةالصراعاتكلأنفرويدزعم

أنويمكن.والدهممععقدتهمحددوالأنهمالسلطةضدالناسسيثور:أوديب
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علىالمرءيعترضوربما،المؤسساتأوالقوانينضدأيضاالمرأةتئور

يحدثولم،حكمهتمنعالشخصيةالأحقاديدعأندونمناجتماعيمرض

للوقائعالنفسياللحليليالتفسلرفإنأمر،منلكنومهمالفرويد.ذلك

مائئما.يعدولمقدبماالانصارالاجتماعية

"القصثية"حثودفىالاجتماعيةالمسائللنهسير)5991(سيرلوحاول

قصرولكنه6-2.الجزءفيألركناكماغامضمصطلحوهو4ولهأ،ول!أولاد3ل!أ

مواضعةعلىلزتكزالنقدأوراققيمةأنحقيقةمل!الأمور،توافهعلىاهتمامه

لمقولةيمكنولا3.مالشيءفعلنامنجزءابوصفهماشيئاأفعلحيثو"حالات

لقترحأنالاجتماجمةالفئةأوالاقضالية،المنفعةأوالقصثية،ملرواحدة

والتفاوتلمليوالتضخمالفقرمل!جمانيةاجلقاعيةوقائعلقسرنظربات

نسقية.وكلها/وقائع،لحربأووالبطلةوالاستبدادواللضييزالاجتماعي

0187،عاممنذالاجتماعيةالدراساتفىالسيكولوجيةالنزعةشبت

ولتاثرالجديدالكلاسيكيالمجهريالاقلضادلعلمالسيطرةكتبتعندماوذلك

ولهأ،كا!41"العقلانيالاختيار"نظريةاسمتحتالاجتماعيةالفروعكلعلى

الأصلهوالفردىالفعلبأنالنظريةهذهسلمت،وبالفعلأهطح.س!3+هء؟؟

فىمكانتهمعنالنظربصرفالأفرادجميعوأن،الاجتماعيةالحوادثلكل

والآن.الأعلىحدهاإلىالمتوقعةمنافعهمزيادةأجلمنيفعلون،المجتمع

يعرفدامما،بوضوحسيكولوجيمفهومهوالاجتماعيةالمنفعةمفهوم

للفعلالذاتيالاحتمالطريقعنيكشبأو،الذاتيةللمنفعةنتاجابوصفه

للقياسالملمحينمنملمحأىإتاحةلعدمونظرا(.الفعلفيالاعلقادشدة)أو

إجراءيكونأنالصعبومن-عادةأوليانأنهمايفلزض،الموضوعي

(!لماولء!6991انظر).عمليا
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للسلوكالعلميةالدراسةهوالتجريبيالاقلضادعلمأننجدالعكسوعلى

شتى،أنواعمنوالحوافزالانتاجيةبينالعالعةمل!للأفراد،الاقتصادي

هذهفإنذلكومع.الإدارةقراراتفيالتأثيرعلىبالقدرةالعملأداءعلاقة

بدلابالافرادلتعلقفيهر-وأرنستكاهنماندانيالدراساتمل!-الدراسات

ثمومن.القوميةوالاقتصادياتالشركاتمل!الاقتصاديةبالأنظمةالتعلقمن

غيرتصنيفهوالتجريبىالاقتصادعلمبوصفهالبحثهذالضنيففإن

معظمكانوإنحتىالاجتماعيالنفسعلمإلىينتمىإنهإذ:صحيح

علم،الآنوحتىالاقتصاد.أقسامفىوفاعليةنشاطأصحاببهالمشتغلين

مشروعاسيكونأنهمعبحثيا،مشروعاليسالمناسبالتجريبىالاقتصاد

.الخصوصوجهعلىالسيكولوجيةالنزعةنلقادىأنشئناإذاومفيدا،مهما

الفاعليناقالقولإنكاريسدالزملاالسيكولوجيةالنزعةرفض!أنعلى

عالمأشار2891عامفي.واسعنطاقعلىاعلقاداتهمتدفعهمالاجتماعيين

ذاتهافىالاجتماعيةللوقائعيستجيبونلاالناسأنإلىتوماسالاجتماع

ثمومن+هي!هالاأ(..6891)02-91بهايدركونهاالتيللطريقةيستجيبونوإنما

ومنالمشاهد.نظرفيجزئلايكون)ما(اجلماعياوجوداأنالصحيحمن

داخلدائمانعملولكنناواعتقاداتنا-لقيمناوفقانعملأنناأيضاالصحيح

وهذه.ماركسلاحظكما،عادةوتغمرهالفردشمبقاجتماعيةسياقات

تكونأفعالهبعضأنهيوالنتيجةالمفرد.الفاعلفىللتأثيرلترابطالسياقات

بعبارةوقل.مقصودةغيرنتائجالآخرلبعضهايكونحينعلى،محبطة

تكونفيهاالتىالمحددةالمنطقةعلىمقصورة"ليستالفعلنتائج،أخرى

بوضوحتجاهلهايتمبينهافيمامرلتطةمجالاتفيولظهرلتلضركزمقصودة

ولهي!ءالاا(..7691)154"الفعلحدوثلحظةفي
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الثناولتبنىإلىميالاللمجتمعالدارسيجعلالطبيعيوالمذهب

يحثأنيتصادففعلكلولكن.الفرديالفعلمنيبدأأنهبمعنىالفردكط،

فترةفيوظيفةعنالبحثفيفكرقبل.منموجوداجتماعيسياقفي

المنعزثالفرديفعلهأنيمكنضئيلاشيئاهناكأنتجداقتصادىركود

أماجيدا.تعليماومتعلماذكياالفردهذاكانمهما،الاجتماعىالوضعلتغيبر

الدولمثلوحدها،المنظماتفهيالاجتماعيةالوقائعيغيرأنيمكنالذى

عنالمنظماتهذهفهميمكنولا.الكبرىوالنقاباتالسياسيةوالأحزاب

يدرلمرولا،الأمخاخيثرسالفرعهذالأن1!ى،الفرالنفسعلمطريق

يتعاملأنيمكنلاالطبيعيالمذهبأنالقولوزبدة.الاجتماعيةالأنظمة

اصطناعية.المسائلهذهلأن،الاجتماعيةالمسائلمعبنجاح

والئكنولوجياوالقلألون،،والأخلاق،والقيم،اللغةعلمتطبيع6-8

الطبيعيئبالمذهببادئينالتطبيعمشروعاتعلىخاطفةنظرةنلتيدعنا

الافتراضهوهذاو.الأحيائياللغةعلمأوأول!ولأ)حأ،3عيما،كا!4اأ3+االلغوكط

اللغةعلميكونولذلك،غريزيةفهىفلكعلىوعلاوةطبيعيةاللغةاءنالقائل

معظمتبنىنفسهالوقتوفىس!طولأ!(.3)3"7الأساسفيطبيعياعلما

بصورةتؤيدوالتي،والجسمللعقلالديكارلتةالثنائيةالرأيهذاعنالمدافعين

المالية.منالطبيعىالمذهبتمييزإلىالحاجة،عارضة

نولدبأنناالجسوراللقريرفيللتطبيعالمشروعهذامنجانبويتمل!

كلفيالنحوقواعدوتشابكأ+دا،عس!7)34ممةول+4!3!عالمىبنحوعارفين

بأننفسهأزعجقدأحدانجدلمأننالهيؤسفومما.الجزئيةالنحوقواعد
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أوجينالوراثةعلماءيكتشفولم،العالمىالنحوقواعدبوضوحيقرر

الاكتشافاتهذهللؤفعسببأىيوجدولا،الافلزاضىالعالمىالنحوجينات

رز،ءس!لكا!-340الشيء-الكلمةفعلاقةالحدود:أبعدإلىاصطلاحيةاللغاتلأن

معالحالوكذلك،اصطناعيةعلاقةهى33-ول!أحامأول!ا4المدلول-الدالأو

كلمةاستخدامطبيعيايكونلماذا،المثالسبيلعلى.النحويةالفصائلترلتب

فيالماءمجرىعلىللدلالة،العكسأوولكا!30،309منبدلاأ!عس!7

شيوعاالأكثر-بهالمفعول-الفعل-الفاعلترتببيكونولماذا؟الإنجليزية

وهو،الفعل-بهالمفعول-الفاعلترتيبمنأكثرطبيعيا-الإنجليزيةفى

منأكثرمكيفأحدهماأنعلىدليليوجدلا؟اليابانيةفيالسائداللزتيب

الفعل--الفاعلترليببأنالمرءيجادلربما،العكسوعلىالآخر.

الترتيباتمنمنطقيةأكثرالفعل-بهالمفعول-الفاعلوترتيببهالمفعول

بمحمولالمرءيبدأ،المحمولحسابفيالجملةصياغةعندلأنه،البديلة

ولكن3.حلأأنهاعلىح+قال"6المرءيصوغوبالتاليبعيد.حدإلىبارز

جدتها.بذلكتوحىكماالإطلاقعلىطبيعيةليستالحالبطبيعةالعقلانية

الهضممثلالطبيعىالحدعنيكونماأبعدوهواجلضاعي،الكلام

اتصالأداةالحيوانى،اللفظخلافعلىالكلامأنفلكوسبب.والمشي

ينسىربماولكن.الئقافىللتطورعرضةيكونكذلكهوحيثومن،رمزية

اللغةعلموجودمريحنحوعلىنسىإذاهذاكلالحالبطبيعةالمرء

مارسهاالتيالطريقةوهى،الاجتماعياللغةعلممشروعيةوأنكرالتاريخي

تغيراتفهمسبيلتعترضهذهالسهوحالاتولكن.ومدرستهلشومسكى

تحولالمث!،سبيلعلى.الجماعيةوالهجراتالفتوحاتتحدثهاالتىاللغة
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ولامبهماسيكونالإنجليزيةإلى(الأنجلوسكسونية)أوالقثيمةالإنجليزية

التيالعميقةالاجتماعيةالتغيراتيعرفلاالذىالمرءيدركهأنإلىسبيل

الأوروبيينللمهاجرينالجماعىالقدومبذلكوشليهالنورماندى.الفتحأحدثها

الإنجليزيةبينالاختلافاتبعضفهمعلىيساعدالمتحدةالولاياتإلى

بتحوليسمىماأسبابنجهلنزاللا،المقابلوفى.والبريطانيةالأمريكية

الحروفطريقةأعلن)الذىلشومربينحدثالذىالكبيرالصوائت

يزالونولاوالإسبانالألمانمارسهاالتى،ول،ع،)،5لاالمتحركة

التكيفسيئالتغيرفهذا،اختلافأىهناككانإذاوشكسبيريمارسونها(

طبيعى.غيرثمومن

بوصفه،الكلامدراسةفىالأحيائيالجانبشرعيةينكرلاهذاوكل

الكلامبينالمهمسوسيردىتمييزنستعملأنجازإذا،اللغةمنمتميزا

مجردموضوعوهىحول!+فيا،واللغة،الحيةالكائناتفىعمليةوهوول"،س!اه

تعلمالمث!،سبيلعلىابذاتهاتوجداللغويةالتعبيراتبأنالادعاءمنناشئ

الكلام،وعاهاتللفرد(اللغوىالتطوردراسة:س!!5أولهد!ول)الاونتوجينالكلام

ماأحيائيةملامحبالتأكيدهى،القراءةعلىالقلرةواضطرابالتعلثممل!

اجتماعية،شبكاتفىمضمنةالأمخاخهذهولكن.الأمخاخفىتحدثدامت

فى"الطبيعية"واللغاث،الالضالأدواتبمساعدةوإتلافهالشكيلهاويعادلتنى

أنالمرءعلىيتعينثمومن.اجتماعيةمصنوعاتوكلهاالأولالمقام

ودعناالأحيائى.اللغةعلممنبدلاالأحيائىالاجتماعياللغةعلميمارس

التطبيع.برنامجمنأخرىوجوهإلىننتقل

قيمنابأنز!إها*ه)!43+أاكا!داا5،ولالقيميالطبيعىالمذهبيتمسك
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ذاللةبينأنهاإلىبالإضافة،اصطلاحيةكونهامنأحرىطبيعيةالأساسية

لهاالبشريةالكائناتكللأنكذلكهذاوسيكونذاللة.كونهامنبدلا

فىالمشتركالجانبإلىبدورهاترجعوالتيتقريبا،ذاتهاالأساسيةالحاجات

لجميعبالنسبةصحيحاذلكسيكونذلك،إلىوبالإضافةالأحيائى.تركببنا

شرطاالتطورداموماذاتها،*الحياة"شجرةفىجميعادمناما،الحيةالكائنات

جنبإلىجنباخلتسنةبليون5.3منذالقيمانبئقتالنحو،هذاوعلىللبقاء.

للمذهببالنسبةمغالطةعلىينطوىشيءيوجدلاوبالتالى.الحياةمع

المشهورالاتهامهومغالطةعلىينطوىما،العكسوعلى.القيمفىالطببعى

ا!عوللم،ول.أحأ(5اكا!ل!3!ا*الطبيعية+المغالطةعنمورإدواردجورجلدى

عندما"المغالطةهذهقاسيةبصورةيرتكبونالإدراكىاللغةعلموأصحاب

الإنسانىالفعلهدفتقويمأن،المختصويردراساتأساسعلى،يستنتجون

المث!،سبيل)علىالمتوسطالجبهىالمدارلحاءفىبنشاط+مرتبطا+يكون

القيمبة.المئاليةالأحياءعلمهزملقدءممةاا(.،ح.841"2

الأحيائية،القيمعلىمفروضالقيمىالطبيعىالمذهبهذاأنأجدوأنا

الاجتماعيةالقيمعلىمفروضاوليس،الخصوصوجهعلىوالرفاهية

قويااعتماداتعتمدالمكشمبة،الأنواقمل!الأخيرةفالقيم.الجماليةوالأخ!ثية

آلمسائلوفى.الاجتماعيةوالبيئة،الاجتماعيةوالمكانة،الخبرةعلى

فىآخرشخصيحبهلاشخصيحبهما،والجماليةوالأخلاقيةالاجتماعية

اللقضيلاتإلىبالإضافةذاليةتفضيلاتهناكوبالتاليالأمراغالب

هيوالئقافيةوالسياسيةالاقتصاديةالقيممعظمأنفلكعلىزد.الموضوعية

واللؤقع.النظر،ووجهةوالتقليد،،العملعلىتعتمدلأنها،طبيعيةغيرقيم
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)فيوالسعرالاجلقاعي،العرفعنطبيعىشيءيوجدلا،المثالسبيلعلى

السمعة.أو(الاستعمالقيدالقيمةمقابل

اءنالقائلالقيمىالطبيعىللمذهبالأساسىالافتراضفإنذلكومع

قائمايظلذاللة،تكونأنمنبدلا"واقعية،الأقلعلىبعضهاأو،القيم

المجتمعوإنمافحسبالطبيعةليسيتضمنأنهعلىالواقعيفهمأنشريطة

البيئةطريقعنواسعنطاقعلىتتشكلالتيالنفسإلىبالإضافةأيضا

.كا!هول4هول2!وا:"أ!ا5،ول3"2انظر)عيةلاجتماا

إماالأخلاقيةالمعاييراعنالقائلةالدعوىهوالأخلافىالطبيعىوالمذهب

الأولالرأىنسمىأنويجوز.الطبيعيالعلمإلىالردلقبلأوطبيعية

الطبيعىالمدهبالثانىالرأىونسمى،البسيطالأخلاقيالطبيعيالمدهب

زينونمثلالقدماء،والروماناليونانوالرواقيون.المصقولالأخالفى

إلىهيوممن،الفلاسفةمنالمحدثونالانفعاليونوالأخلاقيونالرواقى،

أوصتطالمابسطاء،أخالثيينطبيعيينكانوا-المنطقيينالوضعيين

أنالمبكرونالداروينيوناقلزحوعنثما"الطبيعة"باتباعمعاالمجموعتان

"بللزيربالملقب،هكسليهنرىتوماسردأخلاقى،سهملهالتطور

إلىتهثفدامتماتماما،اصطناعيةالأخلاقأنورعمجريئاردا"،دارون

وعلى.الذاتحفظغريزةمنلالزملأنهاطبيعيةهىوالتى،الأنانيةقمع

الأخلاقى"التقدمأنمشهورنحوعلىهكسلىقرر،الرواقيينمنالعكس

وإنماتقريبا،عنهاوالابتعاد،الكونيةالعمليةمحاكاةعلىيعتمدلاللمجتمع

مقاومتها"علىيعتمد
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منجزئيادفاعاحديثاوجدالأخالفىالطبيعىالمذهبفإنذلكومع

الاقتصادوعلمالرئيساتعلم:متوقعينغيرفرعينفىتجريبيبحث

الصغيروالشمبانزىالشمبانزىقردةملاحظةعندالحقيقةوفىالسلوكى.

نحوعلىعدوانيةتكونأنعنأبعدأنها)6991(فالدىفرانساكتشف

يفسرماهووهذا،الجملةعلىوليةإليناالأقربالكائناتهذهوأنمالوف،

تحت!القردةأنالمحقق.والشيءما.حدإلىمسلقرةمجموعاتتشكللماذا

ولكنهاالألفا؟الذكرحريمإلىالوصولأجلومنالقوةأجلمنوتكافح

تسلكلاأنهاالقولوخلاصة.وحشيةوليستأهدافها،لتحقيقغالباتتعاون

هذهولكن.الشعبيةالأنئروبولوجيابهاتخبرناالتىالوحشيةبالطريقة

أيضا.الأخيارالسامريينمنليستالشمبانزى

قوياتبادلاالعواطفليتبادلواالبالغينالبشرسيبدوالشمبانزىمقابلوفى

وبعضالبشر،معالتعاملأثبت،الواقعوفى.الإنصافبمعنىمصطبغين

فيهروأرنستكاهنماندانيالمنالتجريبى(،)أوالسلوكىالاقلضادعلماء

علماءيجهلهولكنومعلمأبأىيعرفهما،زيورخجامعةفىوزملائهما

معظمناأنأعنى،المزيفونالتطورىالنفسوعلماءالتقليديونالاقتصاد

ع؟س!3(.ول!34أ3س!طحكاما"ح23مو،3أث!أأ"ا5،س!.*)5"2الأساسفيمنصف

ولحأ(ول!3،ء.لة7"2الأساسفىأنانيةالشمبانزىقردة،العكس)وعلى

لهبالظلمالشعورلأن،البشريةالطبيعةفيجانبهذاذلك،إلىوبالإضافة

هذهفىالنشاطأننجدالبشرفى،وبالفعل.الجزيرةأعنى!مبى،متلازم

بالصورةوالوضع،للغايةالشديدهوالجبهةمقد!مةمناللحاءمنالمنطقة

3+(.لمماس!4.ا!،8"2داعس!337،س!.ا!.8!م!2)615الذاتتدركهالمنصفةغير
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سيلضحكماموروثا،ليسفإنهذلك،ومعالكراطة.الظلمتعميميتموبإيجاز،

أ-أ..الجزءفي

اليهودية-النظروجهةالمعاصرالنفسعلميدحضالنحوهذاوعلى

سميثآدمنظروجهةأيدحينعلى،البشريةالطبيعةعنالمتشائمةالمسيحية

والعدالةالإنصافمنلمواقفناالأصلبوصفهاالأخلاقيةالانفعالاتعن

عنالإنصافمعنىيتغير،الطبيعيةالاستعداداتكلمل!ولكن.التوزيعية

فىالفرديةالاختلافاتطريقعنيلضحكماوالتفكير،التربيةطريق

العمليةالاعلتاراتتجبرربما،المثالسبيلعلى.الظلمإلىالاستجابات

وفى.الصحىالحجرفيكما-والكفاءةالمساواةبيناللتاوبعلىشخصا

معوتتنافس،الكفاءةلعدمشمتجيبالتىول!أول"،ولس!البطامةفإنالحالةهذه

الننب،ذاتالحجابيةالجبهةقشرةمنطقةالثالئة،والمنطقة!الط!،14،الجزيرة

معنىأنهوالقصةهذهومغزى3+(.دما."س!.اكا2)8!وأيضاتنشيطهايتم

ودع،فحسبأكاديمياموضوعاليسالتوزيعيةالعدالةفىالمتضمنالإنصاف

لممخأىفىبعمقمضمنهووإنمامم!س!لأ!+(:)هايكوهمايكونأنعنك

محافظة.الديولوجياأومعيارىاقتصادعلمإصلاحهيتعذربشكليللفه

ربماقويةانفعاليةجذورلهاالأخالفيةأفكارناأنهوجداالعاموالدرس

ويشكلالمنفعةمذهبيدحضالاكلشافوهذا.المعرفيةالجذورمعتنضفر

النزعةلأنفقطجزئيادفاعاوأقول،الانفعاليةالنزعةعنجزئيادفاعا

المعرفى.العنصرعنالطرفتغضالانفعالية

يردالذىالمشروعهوالمصقولالأخالثىالطبيعىالمذهبأسميتهوما

ص!(اس!4خاصةالبشرىالأحياءوعلمالطببعبة،العلومإلىالأخائثيةالمعايير
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هذابشجاعة)8991(ويلسونسلوانوليفيدسوبرابيوتوعالج)4491.

وجهعلىواعتنقاالتطورى،الأحياءعلمبمساعدةالطموحالمشروع

المحبالسلوكيظهرلهاوفقاالتىهاميلتونوليم)فرض(قاعدة،الخصوص

أنهوالشرطوهذا.معينشرطيتحققعندماالأنواعكلفيلالقائياللغير

طريقعنكامخصومةفائدتهامنأقلتكونللغيرالمحبالسلوكحخسارة

الحالاتبعضوهناك!ح.؟.!والمستفيد:الفاعلبينالجينيةللقرابةامعامل

البشر.لشمللالكنهابهاالاسلشهاديتمالتىالمهمة

على.الأحيائيةالقرابةعلىأسبقيةالاجتماعيةالقرابةتأخذالبشروفى

جينياالأقرباءغيرأزواجناالأرجحعلىنساعدتحن،المثالسبيل

هذه)وفى.الوراثةناحيةمنأقاربنانساعدمماأكئروالرفاقوالأصدقاء

!ح".+هللغيرالمحبللسلوكهاميلتونشرطيصبحوبالتالى.ع=5الحالات

عنفمنأقلنحوعلىومهلكمتكررالمنزلىوالعنفله(.معنىلاوالذى

الأساسيينالرؤساءمنثلاثةأنتذكر:الحربعنذلكمل!وقل.الشارع

الألمانىالقيصرأعنى،الأولىالعالميةالحربفىالمتورطةللدول

لاالعكسوعلى.عمومةأبناءكانواوالروسىالبريطانىوالإمبراطورين

ولاالصراعلاالبشربينوباخلضار،.قرابةعلىالمافياعائلة"3لقوم

فالاهلماممحتؤما:قدراالجينيةالقرابةتجعلهاالتيالأمورمناللعاون

الجينية.القرابةلقوق،الاجتماعىوالصراع،الاجتماعىوالرباط(،القيمة)أو

الأرجحعلىالإيثاريكونحينعلى،التهكمإلىيدعوالذىوالشيء

لدىكبيرةدهشةيثيرلا،التقليديينالاقتصادوعلماءالأحياءلعلماءملغزا

يعرفونوالاجتماعالنفسعلماءلأنذلك؟الاجتماععلماءأوالنفسعلماء

لاحلقا!شرطالمشاركةوأنالأخذمنأكثرسارايكونأنيمكنالعطاءأن
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روبرتلاحظكماولكن.اجتماعيةشبكةأىفىسمعتهأوبمكانتهالمرء

أووذاكهذامنمزيجالعاديونالناسبعيد،زمنمنذستيفنسونلويس

تماما.للغيرمحبينأوتماماأنانيينيكونواأنمنبدلاوللغيرللذاتمحبون

حاجةوفى،نعيشلكىالشىءبعضأنانييننكونأنإلىحاجةفىونحن

نتعايش.لكىأنانيينغيرنكونأنإلى

اجتماعيةالأخال!يةالحقائقلأنناجحةبصورةالأخلاقتطبيعيمكنولا

يواجهلمإذ:اجتماعيةسياقاتفيلظهرمابقدر،أحيائيةتكونأنمنبدلا

التطوع،المثالسبيلعلىفرايدى.يقابلأنقبلأخالاليةمعضلاتروبنسون

والثانيةاجتماعىهولمامؤيدةالأولىلأنأخلاقيتانحقيقتانوالإجرام

فىوتوجدتقليدإلىبرمتهاالأخلاقلتتمىثانيا،.اجتماعىهولمامضادة

منفاعلونيبتكرهاالأخلافيةالمعاييرأنهذاومعنىما.اجتماعىسياق

غيرمحددةاجتماعيةظروفوفىمحددد،اهتماماتمعويطبقونهاالبشر

الدالالأخلاقيالتفكيرحالاتمنمختلفةفئةأنوستجد،الظرفأوالفاعل

استخدمت.قدروبةعلى

مجاور،مجتمعإلىمجتمعمنتخللفالأخلاقأنفىالسببهووهذا

تقدميوجدأنيمكنأنهفيوالسبب،التاريخعبرتغيرتأنهافيوالسبب

مثلا)انظر.الإعداموعقوبةالرقإلغاءفىالحالهوكماأخلفى،

لأنهاالأخلاقتطبيعيمكنلا،الختاموفىس!!ثم.!ح،ء!+ء،8091-60913

عليها،المادىالطابعإضفاءيمكنولكن،الاجتماعيةالصيانةكتيبمنفصل

ماديينلفاعلينالاجتماعىللتعايشملمحااعتبارهايمكنأنهبمعنى

اجلضاعي.نوعمنماديةأنظمةفي)أشخاص(
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التغييراتكلإجراءبعدأيضا،يصحللأخلاقبالنسبةيصحوما

يحللالأخلاقفعلم.الأخلاقدراسةأوالأخلاقلعلمبالنسبة،الضرورية

ولا،اجتماعيةتكنولوجيايكونكذلكهوحيثومنويقيمها،السلوكقواعد

أنيلؤقع،الاجتماعيةالحرفخلافوعلى.الطبيعىالتاريخمنفرعايكون

علمية.لقوانينفيهمرويااستعمالاالاجتماعيةاللكنولوجياحالاتتضع

لأنهتكنولوجيامتضاربايكونشيء،كلعلىالعلمىالقانونطبقإذا،والآن

!!وللا!(تباللىبشكلمتعارضينوحتىمتميزينفرضينأوقاعدلتنيؤيد

هـالنتيجةأووالهدفوالوسيلةالمستخدمقالقانون،وبالفعل)ء6791.

الصيغة:لهعملىلاهلضام

أ!أ(.الأرجحعلىلالزمهـ)أوالنتيجةلزمتم،المقدمحدثإذاظنون

علىمزدوجتينتكنولوجيتينقاعدلينيقتزحالصيغةهذهفيوالقانون

تبادلى:نحو

اأ21أثر.ذاتواجعلهـ،لتحقيقا/لظعدة

با21.الحدوثمنوامنعهـ،للقادى2عدة/لظ

القيمة،منمتحررةا11السابقةالقانونصيغةأنحينعلىأنهلاحظ

مشتقتينليستاأنهما)مععليهاالمؤلمسمتينب(21اوأ21القاعثتينأننجد

هـواجتنابطلببينالاختيارفإنذلك،إلىوبالإضافة.بالقيمةم!ثلتانمنها(

لقكيرحالاتيتضمنسوف-با21واستعم!اأ21تطبيقبينثمومن!،

غيرأفرادفىالأرجحعلىهـتؤثرالنتيجةكانتإذارويةذاتأخلاقية

اشتقاقمحاولةا!نإذمنطقيا:دورااللظبيعمشروعيتضمنئمومن.الفاعل

أخلاقية.معاييرشمدالزمالعلممنأخالطىمعيارأى

931

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإنسانلأن،البشريةالطبيعةبمفردهالأحياءعلميفسرأنيمكنولا

هو3691،عامفيتشايلدجوردونالبريطانىالآثارعالمتعبيرحدعلى

الاجتماعىبالتطورالأحيائياللظورربطثمومن.نفسهيصنعالذىالحيوان

وإعادةوالقانونيةوالأخلاقيةالاجتماعيةالمعاييرانبثاقوحدهيفسرربما

نفسرأنالسخفمنسيكون،الخصوصوجهوعلىوإلغائها.تشكيلها

الدوليةالقوانينعنذلكمل!وقل.محضةبصورةأحيائيةحدودفيالدسالير

عامة.بصفةالاجتماعيةالحقائقإلىبالإضافة،المتحدةالأممميثاقمل!

ينطوىتعبيرهوالمتطبع"الاجتماعى!العلمثعبيرأنفيالسببهووهذا

متناقضة.ألفاظعلى

التاريخولكن.طبيعيةالقوانينبأنالقانونىالطبيعىالمذهبويتمسك

المدوناتكلا!نإذ:الطبيعىالقانونقبيلمنشيءيوجدلاأنهيظهر

التيالقوانينأنالمؤكدمن،المصنوعاتكلوملو.اصطناعيةالقانونية

البحث،خلكلمنأيضاإكمالهايمكنأنهمع،ناقصةتكونوضعيةشممى

علىالمعاصرالخلافأنالأسفإلىيدعوالذىوالشىء.والكفاحوالمناقشة

للدفاعتلهفهمفىبأنهمفلك،القانونيونالوضعيونشوههالطبيعيالقانون

القانونىوالنظامالراهنالوضعإلىبالإضافة،والعلمانيةالعقلانيةعن

القانون:مدرستينبينيختارأنمنبدلاالمرءبأنتمسكواالمناظر،

أنحينعلىللتقليد،أثرمجردهوالأولوأن،القانونيةوالوضعيةالطبيعى

الحق"تصنع"القوةمدرسةجانبفىيكون،الأقلعلىالعقلانيةأو،العلم

وهوألاثالثاعنصراهناكلأنإجباريا،ليسالاختيارهذامل!وبالفعل

لبتحكمأداةمنأكئرالقانونبأنالمدرسةهذهوتلغسك.القانونيةالواقعية
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وجهوعلى،الاجتماعىللتقدمأداةأيضايكونأنيمكنإذ؟الاجتماعى

العدالةتحقيقإلىتهدفسياساتلأىمساعدايكونأنيمكنالتحديد

والأخلاق،القانونفصلاءنء!ولول!(.،8991ولهعول54914)انظرالاجدغاعية

نحوسلوكناتن!مالقوانينلأنخاطئ،القانونيةالوضعيةرعمتهالذى

تقويمهايتمموضوعيةأخلاقيةقواعدتكونكنلكهىحيثومن،الآخرين

أ*(.!03،3!اولكا4!ء؟أس!3+2)4مونتائجهاطربقعن

علىوالقانونالأخلاقوعلم،الاجتماعيةللتكنولوجيابالنسبةيصحوما

أيضاإنهاإذ:الأخرىالفدسةلفروعبالنسبةأيضايصح،الخصوصوجه

أيضا،الصحيحوالشيء.المصنوعاتلضميمعلىتقوماصطناعيةفاعليات

البشرية:الطبيعةجوهرمنهوالصناعىالنشاطأن،بالمفارقةيشممأنهولو

مصنوعاتويشكلونيبئكرونحتىأويستعملون،بدائيينكانواواعنفالبشر

أما.والكلماتالمؤسساتإلىوالأسلحةالآلاتمن،كثيرةأنواعمن

والنحلالعناكبمل!،البشريةغيرالحيواناتبهاتقومالتىالمصنوعات

أنبمعنى،طبيعيةمصنوعاتفهى،الحباكوطيوروالغربانالقندسوحيوان

ىأأولاتضعأندونومنغريزى،نحوعلىلضنعهاالمناظرةالحيوانات

الماليةوالمصنوعات.رسمىوتعليمتدريبإلىحاجةغيرومنرسوم

تماماطببعيةغيرهىلها،المناظرةالتكنولوجياوصوروالحرف،البشرية

والأليان،،القانونيةوالملونات،التشريفاتوقواعدوالأغانى،القصائدص!

ماتفسرأنشمتطيعلاالطبيعيةالأنئروبولوجيادامتوما.العلميةوالنظريات

الذىالبراعاتمتعددالصناعىالنشاطفهمعنتقصرفإنهاصناعى،هو

.البشرىالاسته!تلائملافإنهاثمومن.الأخرىالكائناتمنالبشريميز
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محاولةوهوألاخاصتطبيعبرنامجعلىعجلىنظرةنلتيأخيراودعنا

.الأعصابعلمإلىالإنسانعلومكلرد

ذاكو!مبهذا!ب6-9

ويكملالسداسى،العلمبوصفهالفيزياءمحلحديثاالأعصابعلمحل

القديمة.العصورفىوجالينوسابقراطبدأهالذىالنفسعلمتطبيعبنجاح

الوقتفىالسلوكيةمحلوالعاطفىالإدراكىالأعصابعلمحلوبالفعل

النفسى،والتحليلالحدود،أبعدإلىضيقةكانتولكنهاعلميةكانتالتى،ذاته

علميستبعدلمالحظولحسنزائفا.علمياكانولكنهجداواسعاكانالذى

نجد،وبالفعلمعه.اندمجوإنما،الاجتماعيالنفسعلمالإدراكيالأعصاب

القرنمنالئلاثينياتفىولدالذى،التقليديالاجتماعىالنفسعلمأن

أعصابعلملإنتاجوذلكالأداركى،الأعصاببعلمحاليامخصب،العشرين

سأ(.54"هأح(ح.أ!6"7مثلا)انظراجتماعىاكىإدر

فيالتطبيعبرنامجنجاحأنمحلؤماأمراكانالذىالشيءولعل

العصبيةالإمبرياليةنسميهأنيجورمايلهمسوفعقليهوماعلىالسيطرة

السنواتفىوبالفعل.عصبيةعلميةحدودفيشيءكلتفسيرمحاولة

والتاريخ،لاحولح!35هولهحأول3العصبىلاقتصاداعلمميلادشهثناالحالية

الأخلاقوعلم،ل!!اهمولس!ولالعصبىوالقانون،ولولس!ا"ه!+031العصبى

اسةاللرولاح+،35!+أ،ءط!ولالعصبىالتسوقو،ولس!ولحأ"،ء335العصبى

العلمهذايكونحدأيإلىداحول.3حأأس!ه"ه3للشعرالعصبيةاللغوية

لمنردعنافارغا؟وعدايكونحدأيوإلىمشروعا؟التكنولوجياأو
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ضوءعلىللأفرادالاقلضادىالسلوكدراسةهوالعصبىالاقتصادعلم

الناشئالفرعوهذاح(.4س!عس!+أ3)3"2والعاطفىالإدراكىالعصبىالعلم

حينعلى:المتهوروالشراءالموجهالشراءبينمعينةاختلافاتأظهر

للتأثيرالمتهورالشراءيخضعالجبهى،الفصبقشرةالموجهالشراءيسلزشد

مهمةالنوعهذامنوالنتائجمتوقعا.كانكماالقشرةتحتلأنظمةالقو!

ولأن،والأسواقالشركاتمنبدلابالأفرادتتعلقلأنها،محدودةولكنها

الواقعية.الحياةلسلوكفقيرمرشدالمعمليةالاكتشافات

القانونيونيسمهلماالعصبيةالعلميةالدراسةهوالعصبىوالقانون

الحدثأنلعقودالمعروفومن.الإجرامىوالعقلولع+3،4كا!!الجنائىالقصد

فىالصبيةيبدأالسنهذهعندلأنهلقريباعشرةالسابعةسنيبلغعندمايذنب

السنهدهوعند،والمدرسةالمنزلتحكملتجاوزجديدةارتباطاتتكوين

حينعلىا،ذكرىهرموناالشمتوستيرونفىمغمورةأمخاخهملضبح

يستطيعلاالعصبىالقانونولكن.ناضجةغيرالجبهيالفصقشراتئظل

منبكثيرأعلىالمتحدةالولاياتفيالجريمةمعدلأنفىالسببيفسرأن

معدلهامنأعلىفيهاالجريمةمعدلبدورهاوالتي،المجاورةكندافىمعدلها

يدفعالذىماالعصبىالقانونيفسرولا.واليابانوالهند،الغربيةأوربافى

فىالنقائصهذهوتعود.البالغجريمةأي،ذنبهعلىيصرالذىالمذنب

أوالشعرخلافعلى،الجريمةا!نالقائلةالحقيقةإلىالعصبىالقانون

يتطلبالسلوكهذاوفهمللمجلضع،المعادىالسلوكمعمتطابقة،الرياضيات

513"ألثا(.+ه4ول034"،+!3ول6"7مثلا)انضرالاجتماعيةللبيئةاستكشافا
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المعاييرالمخبهايدمجالتيالطريقةدراسةهوالعصبىالأخالقوعلم

هذافيللإخفاقالمرضيةالأسبابدراسةإلىبالإضافة،النفسفىالأخلافية

جيجفينياسحالةالحالبطبيعةهيالكلاسيكيةوالحالة.الأخلاقىالتلثف

الفصأصابخطيرلأذىنتيجةالأخالفىضميرهفقدالذى3!س!ولأ؟!،ح!!شأ

منالعظمىالغالبيةفيجدا:استثنائيةحالةهذهولكنمخه.فىالأمامى

كاملة،غيراجتماعيةمشاركةعنإمااللاأخلاقىالسلوكينشأالحالات

العصبى.العجزمنبدلاكاملغيراجتماعيةأمراضعلمأو

يفسرأنالأعصابعلميستطيعهل؟المميتةالسبعالخطايافىرأيكما

"قناةعلىحديثبرنامجفىاقترحكماجرا،وهلموالكسلوالجشعالغضب

القائمةأنأحدهما:لسببينالحدودأبعدإلىالاحتمالبعيدالأمرهذاا؟االتاريخ

،العدوانالمث!،سبيلعلىالئقافية.الناحيةمنتتحددللخطاياالفعلية

القائمةفىلظهرلاالاجتماعىالشعوروبلادة،والسرقةوالاستعباد،

ارتكابهايتملا،العسكرىالعدوان،العدوانحالاتوأسوأللخطايااالمسيحية

الجشع،أوالغضبيدفعهملااللصوصممالالة،وبصورة.الغضببسبب

الانحل!أوالبطالةأوقاتفىأسرهملأطعاممعظمهميسرقوإنما

يعادلاجتماعيةلأمراضمصدرابوصفهالمخعلىواللزكيز.الاجتماعى

البنيوى.مصدرهاعنالانتباهتحويل

معبنجاحيتعاملأنيمكنلاوحدهالأعصابعلمأنفىوالسبب

ولاالناسأمخاخفىيدورمايستكشفأنههوالاجتماعيةالمشكلات

وحدهاالأحيائيةوالاجتماعيةالاجتماعيةوالعلوم:بينهميجرىمايستكشف

العلمىالتناولفإنثمومنالاجلضاعية.العلاقاتمعللتعاملمجهزةتكون

شخصكللأنبحذر،بهالترحيبيجبالبشرىالسلوكأنواعلكلالعصبى

بعضفىالسلوكلقيدوالتى،عديدةاجلقاعيةوأنظمةدوائرفىعضوايكون

يكونبينماالنحو،هذاوعلى.أخرىجوانبفىتحفزهحينعلىالجوانب
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هذهفإن،والجشعبالخوفلتأثرالبورصةتعاملاتأنالصحيحمن

طريقعنلتؤلدإنهاإذ:داخليةأمخاخفىمصدرهالضلكلاالانفعالات

وبطالة،،مالىوتضخم،سياسيةأوطبيعيةكارثةص!عيانيةاجتماعيةوقائع

:المألوفالسيناريوتأملصناعى.وابتكار،وحرب،اجتماعىواضطراب

انظر.الكارثةنتائجبعضلعلاجأفرادهويتكالفمجتمعا،لضربكارثة

6-أالشكل

عيانيةواقعية

ص

مجهريةواقعبة

جديدةعيانيةواقعية

!

جديدةمجهريةواقعية

تحركانفعالاتتحدث،ثورةأوفيضانملو،عيانيةواقعة6--أالشكل

تا+كا!951منمستلهم.البيئةفىتغييرلتقديميتعاونونالنينالأفراد

11(1505991)

لالثتصادمجالاليفسحالطبيعيالمذهبتوسيعيجبالختاموفى

3،المنبثقالنسقىالطبيعى+المذهبالتؤسعهذاويسمى.والثقافةوالحكومة

التالى.الفصلفىنفحصهوسوف

ملاحظكخئامية

التفكيرأساسيقوضأنهالطبيعىالمذهببهيمتازماأعظما!ن

الطبيعىالمذهبولكن.الخصوصوجهعلىللطبيعةوالخارقالسحرى،

وأخلاقىاجتماعىهومامواصفاتيفسرلالأنهضعيفثمومنمحدود
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المعاييرالمخبهايدمجالتيالطريقةدراسةهوالعصبىالأخلاقوعلم

هذافيللإخفاقالمرضيةالأسبابدراسةإلىبالإضافة،النفسفىالأخالفية

جيجفينيا!حالةالحالبطبيعةهيالكلاسيكيةوالحالةالأخالقى.التلثف

الفصأصابخطيرلأذىنتيجةالأخالثىضميرهفقدالذىس!ولأ؟!،43ح!كاأ

منالعظمىالغالبيةفىجدا:استئنائيةحالةهذهولكنمخه.فىالأمامى

كاملة،غيراجتماعيةمشاركةعنإمااللاأخالفىالسلوكينشأالحالات

العصبى.العجزمنبدلاكاملغيراجتماعيةأمراضعلمأو

يفسرأنالأعصابعلميستطيعهل؟المميتةالسبعالخطايافىرأيكما

اكناةعلىحديثبرنامجفىاقترحكماجرا،وهلموالكسلوالجشعالغضب

القائمةأنأحدهما:لسببينالحدودأبعدإلىالاحتم!بعيدالأمرهذاالئاريخ"؟

،العدوان،المثالسبيلعلىالئقافية.الناحيةمنتتحددللخطاياالفعلية

القائمةفىتظهرلاالاجتماعىالشعوروبلادة،والسرقةوالاستعباد،

ارتكابهايتملا،العسكرىالعدوان،العدوانحالاتوأسوأللخطايا.المسيحية

الجشع،أوالغضبيدفعهملااللصوصممالالة،وبصورة.الغضببسبب

الانحل!أوالبطالةأوقاتفىأسرهملإطعاممعظمهميسرقوإنما

يعاللاجتماعيةلأمراضمصدرابوصفهالمخعلىوالتركيز.الاجتماعى

البنيوى.مصدرهاعنالانتباهتحويل

معبنجاحيتعاملأنيمكنلاوحدهالأعصابعلمأنفىوالسبب

ولاالناسأمخاخفىيدورمايستكشفأنههوالاجتماعيةالمشكلات

وحدهاالأحيائيةوالاجتماجمةالاجتماعيةوالعلوم:بينهميجرىمايستكشف

العلمىاللتاولفإنثمومن.الاجتماعيةالعائفاتمعللنعاملمجهزةتكون

شخصكللأنبحنر،بهالترحيبيجبالبشرىالسلوكأنواعلكلالعصبى

بعضفىالسلوكتقيدوالتى،عديدةاجتماعيةوأنظمةدوائرفىعضوايكون

يكونبينماالنحو،هذاوعلى.أخرىجوانبفىتحفزهحينعلىالجوانب
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هذهفإن،والجشعبالخوفتتأثرالبورصةتعاملاتأنالصحيحمن

طريقعنتتولدإنهاإذ:داخليةأمخاخفىمصدرهاتملكلاالانفعالات

وبطالة،،مالىوتضخم،سياسيةأوطبيعيةكارثةمل!عيانيةاجتماعيةوقائع

:المألوفالسيناريوتأملصناعى.وابتكار،وحرب،اجتماعىواضطراب

انظر.الكارثةنتائجبعضلعلاجأفرادهويتكاتفمجتمعا،تضربكارثة

6-االشكل

عبانبةواقعية

ص

مجهريةواقعية

جليدةعيانيةواقعية

!

جديدةمجهريةواقعية

تحركانفعالاتتحثث،ثورةأوفيضانمئل،عيانيةواقعة6-االشكل

ح+4+951منمستلهم.البيئةفىتغييرلتقديميتعاونونالذينايأفراد

11(1505991)

للقصادمجالاليفسحالطبيعيالمذهبتوسيعيجبالختاموفى

+،المنبثقالنسقىالطبيعىالمذهب8التوسعهذاويسمىواللثافة.والحكومة

التالى.الفصلفىنفحصهوسوف

ختدبةملاحظانه

التفكبرأساسيقوضأنهالطبيعىالمذهببهيمتازماأعظما!ن

الطبيعىالمذهبولكن.الخصوصوجهعلىللطبيعةوالخارقالسحرى،

وأخلاقىاجتماعىهومامواصفاتيفسرلالأنهضعيفثمومنمحدود
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لقسيرفىأخفقأنهفىالسببهووهذا.وفنىوتكنولوجىوعلمىوقانونى

نشأةإلىالئقافةظهورمن،النطاقواسعةاجتماعيةعمليةأئ

هوالبشرئللوجودالكاملال!ففإنذلكومعوانهيارها.الإمبراطوريات

البشريةالطبيعةا!نالقائلةالمفارقةسن"الطبيعىالنظامعلىالخروج7

واسع.نطاقعلىاصطناعية

أحيائية،البشريةالطبيعةأنيرىالطبيعىالمذهبأنذلكعلىزد

2(،.3!و)4"2بنكررعمكما،وسيئةفعالةغيراللشكيلإعادةفإنولذلك

الجبليةأنيلاحظلملشومسكىأنالواضح)ومن.وآخرون)8"2(،وليجر

هذاوعلى(.اليساريةسياستهمعتتعارضالنشوءلمذهبومعارضتهلديه

كانالذىالطبيعىالمذهبأنهوالتهكمإلىيدعوالذىفالاثميءالنحو،

يتماللتويروفلسفةالأوربيةالنهضةبينوالسياسيةالعلميةالناحبةمنتقدميا

بعضأنذلكمنوالأسوأ.المحافظةنزعةلتأييدالأيامهذهبهالاستشهاد

الخلقنزعةبحقيحاربونوالعلمالعلمانيةعنالمعبرينالمدافعين

بصورةعلميةشبهمذاهبعنالطرفيغضونولكنهموالباراسيكولوجيا،

المعيارية،الاقتصاليةالنظرياتمثلضررا،أكثرأنهاغيرمشماوية

أيضا،والطبيعيون،الحيوانحقوقعنوالمدافعون.السياسىالعلمونظريات

.الإنسانحقوقبانتهاكاثنموذجيةبصورةيهتمونلا

ولكنهالطبيعىالعلمموضوعاتفىصحيحالتطبيعمشروعوباختصار،

أفضلعلىنراهالنقطةهذهوفى:الاجتماعىالعلمموضوعاتفىمضلل

الفروضأسوأوعلى،السياسةمنالسياسىالطابعنزعيحاولالفروض

الطبيعىالمذهبوتجاوزاتعيوبوتوحى.رجعيةسياسيةأجندةفىيتخفى
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هووماصناعىهومالتشملتوسيعهامنبدلاللعالمالرؤيةهذهبأن

والاجتماعيةالصناعية)والأشياءتقريبا.كليةطبيعيينغيروهمااجلضاعى،

نجدها(.ولانصنعهاولكن،طبيعيةجذورأومصادرلها

للقانونيملت!الكونكانالحديثالإنسانظهورقبل،أخرىوبعبارة

المناطقأعنى،الكونمنصغيرركنوفى،الحدثهذاوبعد.بالكلية

القوانين.إلىبالإضافةمعايير()أوقواعدتوجدكوكبنا،فىبالسكانالمأهولة

الأنظمةوتطيع،المنطقلقواعدالرياضيةالمفاهيمتخضع،المثالسبيلعلى

الأعرافإلىبالإضافةمعا،والاجتماعيةالطبيعيةالقوانينالاجتماعية

بالانسجامالكمبيوترأجهزةوتعمل؟محلىمنهاوكثير،الاجتماعيةوالمعايير

وأىعليها.المستعملونيضعهاالتىوالبرامجالإلكلزونياتقوانينمع

لمامجالاتولقسحالطبيعىالمذهبتتجاوزأنمنبدلاواقعيةأنطولوجيا

واجتماعى.صناعىهو

أوالفيزبائيةالنزعة)أوالطبيعىللمذهبالمقلزحالتوسعأنعلى

محاولةأوالاجلقاعية،للنزعةبالنسبةمخطئايكونألآيجب(المألوفةالمادية

البشرأننسيانمع،محضةبصورةاجتماعيةحدودفىشيءكلتفسير

يتملاالطبيعىالمذهبعيوبا!ن،أخرىوبعبارة.اجتماعيةاحيوانات"ا

البشرية،الطبيعةمنالطبيعىغيرالجانبفىالمبالغةطريقعنتصحيحها

النسقىاللتاوليرتبطعندماأنهوأرى.الجانبيندمجطريقعنولكن

الاجتماعية،والنزعةالطبيعىالمذهبمزاياكلالماديةتملك،العلمىبالمنهج

النوعهذايستحقذلك،ومعنقائصهما.منبالأملمفعمنحوعلىتعانىولا

التالى.الفصلوهوخاصا،فصلالهنفردأنالمادبةمن
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السابعالفصل

المادية

أخلاقىمذهبعلىتدللأنها،غامضةا!أعس!أكا!أ3+ا"مادية"كلمة

اللذةلمذهبمرادفةتأتىالعاديةاللغةفىماليةوكلمةامعاآنفىوفلسفة

،أخرىجهةومن.الماديةوالمملالكاتاللذةوراءالسعىأوس!ط4أوله3،ول

ماديا.يكونواقعىشيءكلأنترىللعالمرؤبةهىالفلسفيةالمادية

والمالية،اللاماديةمعمشمقاللذةفمذهبمنطقيا:مسلقلانوالمذهبان

فىالماديينأشهر-أبيقوروكانالعليا.الأخلاقيةالقيممعمنسجمةالفلسفية

الحاضرالوقتوفىالحدود،أبعدإلىباللقشفمعروفا-القديمةالعصور

الماديةاتهاميحبونالمرتشينوالساسةالجشعينالمالملوكبعض!أننجد

.بالتقوىويدمجونها،بالروحيةويبشرون

لأكلزوسبلهجومتعرضتقدالماليةأنالدهشةينيرلاالذىوالشيء

على.المحافظةالحكوماتعماد،الدينأساشلقوضلأنهاعامألفىمن

الوطنيةالصحةلمعاهدالحالىالمديركولينز،فرانسيس،المئالسبيل

مقاومتهامنبدلاالملحدةالمادية"دعاوىبأنمؤخرايتمسك،الأمريكية

بالفعل.الماديةتعنيهمايعرفلالأنهربما،لذلكسبئايذكرولم"،بثبات

البحثسجلصاحبكولينز،دكتورأنفيهوالمأمولالمفترضومن

زعميكررالوطنيةالصحةمعاهدفىباحثأىيستنكرسوف،الموثوق

يتوقعوبالفعل.المخفاعليةسببهواللامادىالعقلبأن)5191(إكلسجون

معاملهم.أبوابعلىوالمئاليةالدينيةاعتقاداتهميراجعواأنالعلماءمن
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المذهباندامما،الطبيعىالمذهبمعواسعالذاخلالفلسفيةالماليةوتلذاخل

وجهعلىمكونالواقعأوالعالمأنعلىويتفقانللطبيعةالضارقمعايرفضان

وبالفعل.المادةبخصائصريتعلقهمايخللفانولكنهما.عينيةأشياءمنالحصر

لتحثهاالتىالمادةأعنى،للمادةجداخاصمفهومعلىالطبيعىالمذهبينطوى

منأخرىأنواعوجودالطبلعدونينكروباللالىوالأحلاء.والكلملاءالفلزياء

علىالدالةأووالسيميوطيقيةوالاصطناجمة،،والاجتماعية،المفكرةالمادة:المادة

المطبوعة.المادةمنالورقةهذهقبيلمن،الخصوصوجه

والانبثاقيةالنسقيةالماديةمنالطبيعىالمدهبيكونالنحوهذاوعلى

يكونأنيمكنالمرءأنهذاومعنى.الفصلهذافىعنهاالدفاعيجرىالتى

أنالمرءيرعمربماأط،المثاسبيلعلىماديا،يكونأندونمنطبيعيا

)فتجنشتين(،3،حكا!وقائعوإنماماديةأشياءليستللواقعالأساسيةالمكونات

35"؟!ح3ء5عملياتأو،(أرمسلزونج)3أكاأع3ه!أكا!آكا33اللأحواوسير

عنالمادلىالطابعلنزعمتعمدةغيرهكذاكئيرةطرقهى)وايتهد(-والتى

طبيعيا،يكونأندونمنماديايكونأنللمرءيمكن،العكسوعلى.العالم

ماتحديديؤكدونالذينالسطور،هذهكالبمل!،الماديينمعالحالهوكما

كانتوإنحتىالطبيعىيتجاوروكلاهماواصطناعى،اجتماعىهو

والماديةالطبيعىالمذهببينالعلاقة،الختاموفى.طبيعيةالنهائيةمكوناتهما

الآخريثضمنلاأحدهمابأننلكةجزئىتداخلعالثة

يمكنلانحوعلىقديمةكانتوإن،الماديةفإنأمر،منيكنومهما

معظمأنهوجزئيةبصورةذلكفىوالسبب.ناضجةغيرتزاللا،إنكاره

فىظلتوبالتالى،أفلاطونأياممنذاللعنةعليهاصبتقدالفكريةالمدارس
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كتابهعليهاأضفىالذىالفيزيائى،بوخنرمنهواةأيدىفىالأمرغالب

كتبالذىالمحتزفالثورئلينينإلى،الشهرةمنشيئا)1855(و/لطدة/ففوة

الذلىالمشهورالمنطقىحتىولكن)7091(.لتجرليبى/لنقدىو/لمدهب/لطدلة

عنكتبوالذى،كوايناورمانفانويلاردهارفارد،جامعةفىكان

ينجحلمفيريائيا،نفسهوسمى،الطويلةالأكاديميةحياتهطوالالأنطولوجيا

قويامادياكواينيكنلمفلكعلىوعلاوة.الأمامإلىالماديةيدفعأنفى

معا،والواقعىالمفهومىالوجوديشمل3الوجودكأالسورأنرعملأنهأبدا؟

الجزء)تكرالفيريائيةللنزعةحالةوليست،المنطقيةللإمبرياليةحالةوهى

أنهرغمكرههالذىعقلى،هومامفهومتوضيحفىأيضاوأخفق-2(،آ

4،أكاحةحلأطمثلا)انظر.الدقةوتعوزهاائلةركئيرةملاحظاتلهخصص

تلميذهعننفسهالتميئءمنكبيراجانبالقولأنويجوركام"!!(.76915

فىأساسيةبصورةعملوالذفالمادىصفةالمنتحللويسديفيدسابقا

(.الخيالية)أعنئالممكنةالعوالم

أعنى،نحددهأنالخيرفمن،الأشكالمتعددالماديةمصطلحداموما

نبدأودعناتملاله.التىالأنطولوجيةابخظرياتعائلةفىالأعضاءبعضنميز

الفيزيائية.النزعةأعنى،للماديةصورةبأقدم

الكلا!مميكيةالمكيةا7-

التىالنظروجهةوهىأول؟؟!اع+أ:5ولالميكانيكيةتساولىالكلاسيكيةالمادية

الماديةأنالدهشةيثيرلاالذىوالشيء.الأجساممنمجموعةالعالمأنترى

منالقويةالصورةوتتمسك.العالملتفسيروكافيةضروريةالميكانيكاأنتزعم
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هذاولكن.آلاتأجسامنا،ملر،المعقدةالأجسامكلبأنالميكانيكيةالنزعة

ظهورقبلالأتباعمنقلةلهكان)1748(لامترىاقترحهالذىالمذهب

العشرين.القرنمنتصففىالاصطناعىوالنكاء،المعلوماتونظريةالسيبرناتية،

أجهرةالبشروأن،للمعلوماتنظامالكونأنالائجاهاتلهذهالمتحمسونويعتقد

عشر(.الثانىالفصلوانظر؟-2الجزء)تنكرذاتيا.مبرمجةكمبيوتر

فىابتكارهاتمفقد:للعالمعلمانيةرؤيةأقدمهىالميكانيكيةوالمادية

معجنبإلىجنباعام25..منأكثرمنذذاتهالوقتفىواليونانالهند

،أشأ؟!-لةهأ!ولول:7"2س!!،8ةكما،5091مثلا)انظرأ+)5،!+34ىالذرهبالمذ

افىالجميلةالفلسفيةقصيدتهفىلوكريليوسوخلدها!،ولس!اع(،!هول6791

خاصة،أوكامووليم،الوسطىالعصورفىالإسميونوكانالأشياء"طبيعة

فيه،مشكوكنوعمنماديين-رشدلابنالغربيينالأتباعإلىبالإضافة

المتأصلةالميكانيكيةوكانت.العالملأثاثالدقيقةالطبيعةيحددوالمأنهمرغم

للعالمعلمبةرؤيةأولوكانتمحدد،نحوعلىماديةالعلميةالثورةفى

والمجتمعالعقلإلىالماديةامتدتالتنويرفلسفةوطوال.ذلكعلىعلاوة

واعتبرتولامترى،وهلفيتيوشهولباخدىمل!مؤثرينمفكرينطريقعن

لترفع9178عامفىالفرنسيةالثورةوجاعت.ملعونةوبالتالىمدمرةبحق

علىيجرعونالذينالأساتذةعددكمذلك،ومع.الماديةعنالرسميةالرقابة

الليبرالية؟المسلتيرةمجتمعاتنافىماديينأنفسهميسمواأن

ولكنفرنسا،فىتقريباالميكانيكيةالماديةنسيانتمالتالىالقرنوخل!

الكتبتذكرةالعظمىوبريطانياألمانيافىواسعنطاقعلىرواجلهاكتب

القلعةتقتحملمالماديةولكن.لتندالوجونبوخنرلودفيجألفهاالتىالرائجة
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)المثاليونالكانطيونالجديد،العالمفىحتىيشغلها،كانالتىالأكاديمية

(.الموضوعيون)المثاليونوالهيجليون(الذاتيون

فىالأكاديمىبالاحتزامجديرةالماديةأصبحتالأخيرالقرنوفى

جورجمعالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىأولا:محتملغيربشكلمكانين

أرمسلزونج،ديفيدمعأوسلزاليافىذلكوبعدسيلرز،وودوروىسانليانا

دائمايمارسهاالماديةأنللمناقشةالقابلفالشيءذلكومع.وبليس،وسمارت

الكائناتدامتما،دينيةباعتقاداتيتمسكونالذينأولئكحتىالعلماء،جميع

رغم،المثالسبيلعلى.تجاربهمأونظريات!فىدوراتؤدىلاالماديةغير

الحركة.عنمعادلاتهفىبدورا!هيقملمورعا،موحداكاننيوتنأن

الفلسفية،الجماعةفىالأفليةنظروجهةهىالماديةلزاللاذلكومع

والشيء.الولادةشسيئلضغطتعرضتأنهاواسعنطاقعلىذلكوسبب

ولاتامةتكونبحيثعليهايفلزىوالمالية،أفلاطونأياممنذأنهالمحقق

تأتيهمالنينهمذلك،يفعلمنهناككانإن،الأساتذةمنوقلة،أخلاقية

الأنطولوجيةالأفكارتشويهيجرىهذا،يومناوحتىتدريسهااعلىالجرأة

وفيورباخ،وبريستلى،،وهلفليوسهولباخ،ودىوجاسندى،هوبز،عند

تجاهلهايتمأو،اللعناتعليهاوتصبمنهجيا،لشويها-وهيكلوإنجلز،

أنهتجدكولينزراندالإلىمثلا)انظر.الفلسفةتاريخمقرراتفىلغاما

علمعنالصفحةألفذاتالطويلةرسالتهمنواحدةبصفحةالماديةخص

أعنىالمبكرةصورتهاهوالماديةمنيدرسالذىوالقليل(.الفلسفاتاجتماع

الماديةوحتى.الفيزيائيةالنزعةأعنىالاسلتعاديةأوالمبتذلةالمادية

أنحينعلى،عادةعنهماالسكوتيتملديكارترسالتينفىالميكانيكية
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هيدجرمنطوقاتإلىبالإضافةفتجنشلتيئعندالسطحيةالسائرةالأمثال

الحكمة.لالئمنضكالباتعتبرالمعنىمنالخالية

سيئ.وبعضهاجيدبعضهاتجاهلها،أوالماليةلرفضعثيدةأسبابوهناك

مجموعةالمالية:التالىالنحوعلىتأتىالمستعملةالستةالصحيحةوالأسباب

ومتماسكة؟جيدةنظريةتكونأنمنبدلا،والتخطيطيةالمفككةالدعاوىمن

وجهعلىالحليثالقطقعنوغريبةالتحليليةالناحيةمنناضجةضيهروظلت

لقسيراالمادىيقثمولمقويا؟استخفافاالأفكارواستخفت؟الخصوصك

مذهبتجاورذلك،فعلمنمنهمكانان،الماليينمنوقليل،للرياضيات

منبدلاهواةكانواالماليينومعظم؟والأخلاقالقيمةنظريةمسائلفىالمنفعة

الماليينمنمادىأئيبلغلمأمر،منيكنومهما.محلزفينباحثينيكونواأن

الرفيعةالثقافيةالمكانةوبولزانو،وكانطوباركلىوليلتزلأفلاطونالمعاصرين

.المثاليونالفلاسفةهؤلاءشغلهاالتىالعليةوالمنزلة

أوالماديةلتجاهلبهايسلشهدالتىالحالبطبيعةالسيئةالأسبابولكن

هذهأحدوكان.فلسفيةتكونلاتكادأنهامعكبير،حدإلىمؤثرةرفضها

وخاصة،الخوفصناعاتأساسلقوضالماديةأنهويزالولاالأسباب

المشروعغيرالآخروالسبب.العلمىوالتقدم،والموتاثه،منالخوف

بصورةالجدليةللماديةالحميغهبالعلاقةيتعلقتجاهلهاأوالماديةلرفض

يسوغه،مالهليسالأولفالسببذلكومع.ولينينماركسعندالشيوعية

مثلتماماملحدةتكولىأنيمكنالخصوصوجهعلىوالذاليةالمثاليةلأن

"اثهأنكانطقررأالخالصالعقلنقداالأولنقدهفىأنهتذكر:المادية

"فكرةمجردهو
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كثرةهناكلأنأيضا،يسوغهمالهليسالماديةلرفضالثانىوالسبب

إلىنيتشهومن،نيتشهإلىهوبزتوماسمن،المحافظينالماديينمن

المعاصرين،التطوريينالنفسعلماءإلىومنهم،الاجتماعيينالدارونيين

سبيلعلى.المثاليةعنكهذاشيئا.!وقلوقدرقضاء"الأحياءأنترى

وجيوفانىكرولشهبندلؤمتلوفاشيونليبراليونجددهبجيليونهناك،المثال

الماديةبينمنطقيةعلاقةتوجدلاوباخلضار،التؤالى.علىجنلتلى

)وعلى.الأخرىإحداهماشملالزملاإذ:الاجتماعيةالسياسيةوالإيديولوجيا

باللقدميةقوياارتباطا،إبستمولوجيةمدرسةوهى،الواقعيةترتبطالعكس

عقلخارجيوجدالمجتمعأنيفترضالاجتماعىالإصلاحلأن،السياسية

ولا(.الاجتماعىالواقعتغييرمحاولةفىيكمنالسياسىالفعلوأنالمرء،

رفاقهاطريقعنوليس،النظريةبمزاياهاالماديةعلىالحكممنبد

ماركسمنالتامالسياسىالنظامعلىلؤرعواالذين،العرضيينالسياسيبن

نيتشه.إلى

أوالماديةلتجاهلبالاحلزامالجديرةالأسبابنفحصدعناذلكومع

بداية،.الماديةلتحديثكاملببرنامجيوحىربماالفحصهذالأنرفضها،

تشترك.الطبيعىالمذهبأعنى،الماديةمنالقريبالمدهبإلىنغددعنا

أندرجةإلىالأساسيةالدعاوىمنكثيرفىالطبيعىالمذهبمعالمادية

فىأثراالأمريكيينالفلاسفةأعظممنوهم)4591(-وناجيلوهوكديوى

الوحيدوالاختلاف.الفلسفلينبينالتمييزمنينزعجونكانواعصرهم

تأملالنفسىالعصبىالتطابقنظريةأناعلترواأنهمهولاحظوهالذلى

نظرا،الوقتذلكفىالملائمالدقييموهو-علمىاختبارإلىحاجةفىنظرلى

بعداينضجلمجنينياكانالإدراكىالأعصابعلملأن
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المذهببينالأساسىالنزاعموضوعهىدائماالعقلمسألةوكانت

العقليةالوظائفبأنالمادئالفيلسوفيتمسكحينعلى.والماديةالطبيعى

علىوبالتالىاللامادى.العقلفىالطبيعىالفيلسوفيعتقدربمامخ،وظائف

بالهدين-للدينمكاناالطبيعىيفسحربمادينيا،لاالمادىيكونحين

لمحينعلى:سياسىنظيرلهالاختلافوهذا.آخرةدونومنمسلزيح

ماركوسوهوألارواقىإمبراطورهناككانإبيقورى،إمبراطورأبدايوجد

وبإيجاز،سنيكا.الرواقىالفيلسوفهونيرونوزراءأحدوكانأوريليوش،

أنحينعلى،السياسيةالناحيةمنمؤذغيرولكنهمشاكسالطبيعىالمذهب

فىالسببهووهذا،الإيمانعلىيقومحكمنظامأىبإضعافملزمةالمالية

.أفلاطونأياممنذسيئاضغطاعانتأنها

المذهبشأنذلكفىشأنها،الكلاسيكيةالماديةأنالقولخلاصة

أعنى،التماملاتهامعرضةوبالتالى،فيزيائيةكيميائيةأوفيزيائية،الطبيعى

بميزةتمتازأنهاغيرقدرها.حقالعلياالقبملقدرأنعلىقادرةغيركونها

الهيج!،للجدلالزائفةالفرعيةالعناويناجتنابميزةوخاصة،الوضوح

.مباشرةإليهننتقلسوفالذى

لجدليةالمادية7-2

الماديةهىالرواجمنشيئااكش!بتالتىالماديةمنالتاليةالصورة

عامفىإنجلزفريلريشمخططهاووضع4،أحءا!أد3ءأ"!،ولا!أ!أ83ولالجللية

"لمنطق"ماديانظيراتكونأنالأنطولوجياهذهمنالمرادوكان1877

)التناكضولهء3(حأالصراعمفهومعلى،هيجلمنطقمل!،وارتكزت.هيجل
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القرنفىالشيوعيةالإيديولوجيامنجزءاوأصبحت4!3،ولهح(،أحأولهأ

تمفقدالإيديولوجبا:لهذهالملضاربالاستقبالمنعانتوبالتالى.العشرين

وتجاهلهالعنهاوتمالسوفيلية،المنطقةفىالرسمىالمعلقدبوصفهاقبولها

الماركسية،الماديةومارسآخر.مكانفىذاتهاالدوجماطيقيةبالطريقة

فىالاعتبارأصحابوالفرنسيونالبريطانيونالمؤرخون،الماركسيةوغير

الأنثروبولوجياعلماءبعضذلكبعدومارسها،العشرينالقرنمتتصف

تشايلدجوردونمنبداية،الشماليونوالأمريكيونالبريطانيونالآثاروعلماء

.الاطلاعواسعكلاهماوكان،هاريسومارفن

ولبهعاايديولوجيا،بكونهاممالالةبصورةالجدليةالماليةاتهمتولطالما

قامالأنطولوجيا.اخترقتلوخطيرةإنهاوبالفعل.الفورعلىرفضهاتملذلك

الثامنالقرنماديةمنالجدليةالماديةبترقيعإنجلزوفريدريشماركسكارل

)انظر،.أخرىجهةمنالهيج!والجدلجهة،من،فيورباخوماليةعشر

.؟+هآ+صأ(5491،ص!!!اس!ثهأو3.5491.04أث!5.اكا739170،!ثاس!،أح85913،مثلا

الكلاسيكيةالماديةبمزايايتمتعاللزكيبهذاأننجد،الأولىالنظرةوعند

أنيتبين،الدقيقالفحصوعند(.التقدمميتافيزيقا)أوهيجلعندوالدبنامية

معمشمقةولاتماماماديةهىلاأنهاإلىبالإضافةمللتسةالجدليةالمادية

.الاتهاماتهذهعلىالدليللكأقيمودعنى.الحديثالعلم

للماديةجداالبارزةاللبسحالاتبعضيلىفيماعليكأعرضوسوف

معالمنطقىلللتاقضتمييزبلاالجمع:الأولاللبسس!!وللمما!(.)8191الجدلية

عننتيجةبوصفهالناشئوالكلام،الحقيقىبالوجودالخاصوالنزاعاللضاد

التقريبمننوعابوصفهالعادىالمنطقيشملسوفالذىالجدلى*!المنطق
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والمشروعالحقيقىبالوجودالخاصالتضادمعاللتاقضروصراعالبطيء.

مذهبسياقفىفهمهايمكنأمورمعاهىجدلىمنطقلبناء)المقطوع(

وكل،عقلىواقعىشيءكل3ولذلكمئالية،الموجوداتكلحيث،هيجل

علىعنهاالتغاضىيمكنلاهذهاللبسحالاتولكنواقعىعقلىشيء

المحمولاتعلىإلاقوانينهلتطبقلاالذى،الرياضىالمنطقضوء

الأشياءعلىقوانينهتنطبقالذئ،الواقعىالعلمضوءوعلىوالقضايا،

فقط.التقريبوجهفعلىالحصروجهعلىيكنلمإنالمادية

أعنى،للجدلالثالثالقانونيسمىماهوالمادلىللجدلالثانىاللبس

بهذهوالمرادتماماامستحيلالتحويلوهذاوالعكسكيفإلىالكم"تحويك

)خصائص(كيفياتتسببمعينةكميةتغييراتأنهوالملائمةغيرالعبارة

سبيلعلى.جديدةكميةبنماذجملتوعةتكونالكيفياتهذهوأن،جديدة

بوصفهالشاسى،الحكمنوعيتغير،مدينةللضبحقريةتنموعندما،المثال

للانبثاق،مثالمجردهوالسابقوالمثال.السكاننموفيهايتحكمربمانتيجة

)وتعالجأكلزأوواقعيينشيئينلربطملمحابوصفهاالجذريةالجدةوظهور

ضخمعددمنالمكونةالأنظمةحالةفىالانبثاقهكذاالمسماهالتعقيدنظرية

العناصر(.من

الأضداد"،فى"وحدةهوموجودكلأنللجدلالآخرانالقانونانويقرر

معاوالفرضانالأضداد!هذه"!صراعأواللتاقضمنيأتىتغييركلوأن

)لاأولية4!لمول!دماكماتوجودذلكويثبت،كاذبالأولالفرض،كاذبان

نناقشهاالتىالعبارةأنإلىبالإضافة.والفوتوناتا!كلروناتملوتتجزأ(

موضوع،المتضادينمنواحدكل،وبالفعل.نهائىلاتراجعإلىتؤدى
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والفرض.نهايةبلاجراوهلمملضادينمنبدورهيتألفأنمنبدلاالبحث

وفىالطبيعةمعالتعاونحالاتكلتكذبهتغير،كلبمصدرالمتعلق،الثانى

هذدوترتطجزبئات،لتكوينالذراتلزلتط،المثالسبيلعلىمعا.المجتمع

عائلات،لتكويىالأشخاصويتعاونالجوامداأوالسوائللتكوينالجزيئات

ربصاالحقيقةوفى.أخرلىاجلقاعيةوأنظمة،وعصابات،تجاريةوشركات

بطبيعةومتا.نظامفىعنصراأونظامايكونأنإماموجودكلأنيظن

ذلكومعوللا!(.3حوا7)!والشقيةللأنطولوجياالأساسىالفرضهوالحال

الجدلية.الماديةلبسحالاتإلىنغددعنا

ه!ذاويظهرو"النسبى"المتغيربينيحدثالذىهوالمهمالثالثاللبس

"المعرفةإنوالقائلة،وليبنإنجلزقبلمنالمتكررةالعباراتفىاللبس

عندمافيهضررلااللبسوهذا.خالدةمربدلامؤ!ةويقىئسبةبرمها

منيعنى!،المطلقإلىالنسبىمر"التقدمعريكلفوعفماله،يتعرض

ىأالمتغايرةغيروالقوانينالخصائصإلىالمتغايرةوالقوانينالخصائص

،الموضوعاتإلىمعينمرجعلإطاربالنسبةتصحالتىالموضوعاتمن

أطرلكلبالنسبةتصحالتى،فراغفىالضوءوسرعةالأساسيةالقوانينمل!

المعرفةانالقائلةماركسبدعولىبرتبطعندمااللب!مرهذاولكن.المرجع

إلىبسهولةيؤدىفإنه،الجماعاتأوالأفرادمنبدلا،ككلالمجلقعيبدعها

الحداثة.مابعدكوارثإحدىوهى،والإبستمولوجيةافينثروبولوجيةالنسبية

،الخصوصوجهعلىولينينجميعا،الجدليونالماديونخلطوأخيرا،

منعائلةهىالتىبالواقعية،الأساسفىأنطولوجيةدعوىهىالتىالمادية

ولاماديا،واقعيانفسهالمرءيكونربماذلكومع.الإبستمولوجيةالنظريات

:المدارسلهذهممكنةتركيباتأربعةهناكالحقيقةوفىوماديا.لاواقعياأو
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نيتشه()متلوملاواقعىمادى(ديمقريطس)مل!ومواقعىمادى

كانط()مل!-وتملاواقعىلامادىالأكوينى()ملوومواقعىلامادى

أنعنبعيداالجثلية،الماليةانالاشماق.بعدماتهامىالآننفحصدغا

والشيءمعا.الاجتماجمةوالأنطولوجياالعد!فلسفةفىلثائية،واحديةتكون

بنيةمنمؤلفابوصفهالمجتمعإلىلاماد!وئتظرالعرأنتعتبرئهاالمحقق

شجبفىواضحةالأولىوالدصى".ماليةتحلتةبنيةعلىلزتكز"روحيةفوقة

فاق،لتضمنهذامل!وضع"إذاماليةالأفكاربأنداليزنجوزيفللقريرلينين

لذىلتعارض-والماليةوالمثالية،والمادةلعمربينالإبسلقولوجىالتعارض

حن!مح!.ا.479)751تماما"المعنىيفقد-نفسهداليزنعليهيصر

هذالينينورثالذىالسياسىالوريثانتقد،عارضةوبصورة

وجهةأو،متوقعةغيربصورةالمحايدةالواحديةابتكاروأعاد،التعارض

والمثاليةللماديةبديلابوصفهاسبنسراقلزحهاالتىالمزدوج-الوجهنظر

نفسها-للظاهرةمختلفتانصورتانوالمادىالعقلىأنستالينويرىمعا.

الموثوققاموسهمافى"الثنائية"مادةفى)4591(ويودينروزنتاليخبرناكما

منستاليناسممحوتمعقدينبعدولكنالسوفيئية.الماركسيةالفلسفةعن

ولكاا!لمولس!20"(34يما4ولأالمحايدةبالواحديةالماديةخلطومعه،نفسهالعمل

ستالين.معلمإلىنغددعناذلكومع)6791.

خطوةخطاهيجلمنطقعلىمحأولا،8191.4()82لينينعلقعفما

وبالفعل.الثلاثيةإلىالثنائيةمنانلقلإذ:نفسهالمادىالاتجاهفىإضافية

اسمتحتقرننصفبعد)6791(بوبرلهاروجالتىذاتهاالدعوىقرر

أعضاء:ثلاثة،موضوعيةوبصورة،بالفعل:"يوجدلينينيقول3"."العالم
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الأعلىالمنتج)بوصفهالبشرلىالمخ=البشرىالإدراك)2(؟الطبيعة)1(

وهذه.البشرىالإدراكفىالطبيعةتأملصورةو)3(ذاتها(؟للطبيعة

جرا".وهلم،والمقولاتوالقوانينالمفاهيممنالدقةوجهعلىتتألفالصورة

عندالروحيةالكسمولوجياإلىيؤدىسوفالثالوثهذاإلىالواحدوإضافة

بوبر،سبققدلينينفيهانجدالتىالوحيدةالمرةهىهذهوليست.أفلوطين

أنا:529عامفىبوبرأعلنهماإلى8091عامفىأيضالينينأشاروإنما

ولكنها.مصادفاتمجردهذهأنفىشكمنوليسلماخ.سلفاكانباركلى

نقدا.أكلزيكونواأنعلىببوبرالمعجبينتجبرأنمنبدلا

هىالنفسيةالعصبيةالثنائيةتكونأنالدهشةإلىيدعولاالذلىوالشيء

العصبئاللظابقدعوىترفضوأنالرسميةالروسيةالعقلفلسفة

جاروتشيفسكىيخبرناكما"المبتذلة"الماديةمنعينةبوصفها(المادية)أو

العصبىاللظابقعنالسطورهذهكاتبودفاعم!).53أمم!3*س!،ا.7591()168

س!!ولول!(المجريةونظيرتهاأعا30آهءأ!3ءف!أداكا!)9791(الروسيةالمجلةفى

علىأنهالمهموالشيء.للثنائيةنقدهبسببعديدةلانلقاداتتعرض)ء8291

الشخصفإن،بالماركسيةخبيراانتقدنىالذىالسوفيتىيكونأنيحتملحين

الأعصابعالمكانالماركسيةللفلسفةالمجريةالمجلةفىانلقدنىالذى

ورعا.مسيحيايكونأنلضادفالذىسنتاجوثجانوسالبارز

الروحيةالفلسفاتمنكثيرابحقالجدليينالماديينبعضانتقدذلكومع

والخطأاللبسحالاتمنمجموعةإنجلزانتقد،المثالسبيلعلىوالالواقعية.

وكانسهلا.وهدفاغامضامسلقلاباحثاكانهذاولكندوهرنج.يوجينلدى

عصرهفىأثراالأعاظمالفلاسفةواجهإنجلزأنلوكبيرحدإلىالمفيدمن

مل!للغايةالشعبيينالفلاسفةأشباهإلىبالإضافة،وملوكونتشوبنهورمل!
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/لتجررريى/لنقدىولصذهب/لطديةكتابهفىلينينوانلقد.وسبنسرتيتغ!ه

فىالبارزينالفيزيائيينمنلمجموعةالمثاليةالسيئةالتصورات7،91

الإجراءأننجد،الهدفتصيبلينبنانتقاداتبعضكانتوبينما.عصره

عباراتوضعيعادلإذعلميا:يكونأنمنبدلادوجماطيقياكاناتخذهالذى

بكونهمالمثاليينويتهمإنجلز"،معيتعارضلأنهخطأ"هذاالصنجةفئعنيفة

الفلسفةأساتذةمعظمأنالأسفإلىيدعوالذىوالشيء".البورجوازية"خدم

.عامألفىمنذالدينرجالأولاضربهكأاك،المثالهذايتبعونالسوفيت

وأن،دقيقةتكونأنمنبدلاضبابيةليةالحبالماديةأنالقولوخلاصة

أنذلكمنوالأسوأ.الحثيثالعلممعمشمقةغيرالمفهومةأطروحاتهامعظم

العلميواصلونتراهم،للعلمحبهميعلنونأنهمرغم،الجدليينالماديين

الفيزيائىمل!العلماء،كباروحتىدوجماطيقية.بطريقةنموذجيةبصورة

ليسينكوتروفيمالدجالسحرتحتوقعوا،هالدانالأحياءوعالمبرنالجون

نأعارضةبصورةالذهـألتتالأمر.ستالينحمايةتحتكانلأنهفقض

العلميةوالمعرفة.الزائفالعنمضدكافيةغيرحصانةهىالعمليةالخبرة

(الخصوصوجهعلى)والمنهجىالدقيقالفلسفىالتأملإلىبالإضافةفقط

الوباء.هذاضدتلقحناأنيمكن

والأسنرلبةالناريخبةالمادبة7-3

محدودنطاقلهماماديتينمدرسثينعلىعامةنظرةنلتيالآندعنا

الماديةوهماألا،الفصلهذافىقبلمننوقشتالتىالمدارشمنأكثر

الأصلفىاقترحهاالتى،التاريخيةوالماديةانأشزالية.والماديةالتاريخية

وفلسفةالاجتماعيةالأنطولوجياهىجدلى،لغوأىدونمنوإنجلزماركس
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الأحيائيةالحاجةهىللمجتمعالأساسيةالمحركاتأنترئالتىالتاريخ

الأفكار.مننجدلاالاقلضادئوالاهتمام

وسياسية.لاسياسية:التاريخيةالماديةمنأساسيتانصورتانوهناك

منبدلا،حيائهمالناسيدبركيفبالسؤاليبدعونالذينللمجتمعوالدارسون

بالماديينيوصفون،السياسىونظامهمومراسمهماعلقاداتهمعنالسؤال

الحولياتمدرسةوأعضاءخلدونابنفإن،النحوهذاوعلى.التاريخيين

إلىبالإضافة،فيفرولوسبان،بلوكومارك،بروديلفيرناندمل!الفرنسية

تماما،تاريخيةماليةمارسواإنهميقالربما،فالرشتاينايمانويلالأمريكى

وايريكطمسون،وإدوارد،باومهوبزايركالبريطانيينالماركسيينملو

.اهـ(هك!عد949ة!!ملااء4ود6وةااكاهكا!7*!7994مثلا)انظر.وولف

بعيداأئهمهىالحولياتأصحابالتاريخيينللماديينالعظيمةوالميزة

أنويجوز.الشاملالتاريخسموهمامارسواقد،اقتصاديينيكونواأنعن

منيمتدلأنه3،لأ3حأ،ولحأأ،)لأ؟!كا!ههأمه،3النسقىالتاريخعلمأيضايسمى

اليوميةالحياةأمورإلىالضرجيةوالتجارةوالديموغرافيا-الجغرافيةالبيئة

فىصغيرةبيرينيةقريةفىكانسواء،الطعامفىوالذوقالجنسصفى

خلثونابنمذهبملوومذهبهم:الواسعالمتوسطىالحوضفىأممونتايو

لقبالمنتحل،ستالينجوزيفكان،عارضةوبصورة.النسقيةالماديةهو

المقامفىتحركهمالناسبأنتغسكلأنهتاريخيا،مثاليا،التاريخىالمادى

وقلمعأأح*(..5891)921والروحيةالأخالفيةوالسياسيةالاعتباراتالأول

أكلزوالسياسةبالأفكاراهتمالذىجرامشىانطونيوالماركسىعنذلكملر

للوجود.المادلىالأساسيسمىبمااهتمامهمن
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فهىأولاهما،فأما.عظيملينبميزلينالتاريخيةالماديةالمدرسةوتمتاز

هىالمسيطرةالعالميةالفلسفاتفيهكانتوقتفىقدمتماأولقدمتأنها

،الجديدةوالكانطية،الموضوعيةالمثاليةمنفرعوهى،الجديدةالهيبلية

اقلزحاوإنجلزماركسأنذلكعلىزدالذالية.المثاليةمنصورةوهى

منظورمناجتما!!شىءكلإلىوالنظرأولا،الاقتصادإلىالنظر

وهذاخالدا.يكونأنمنبدلازائلابوصفهإليهالنطرثمومن،تاريخى

،9791(براكلاوجيفرىعندوالرأى.ضخمنحوعلىومئمرأصيلالاقلزاح

الإنسانللظورالمشمقةالوحيدة"النظريةأنهاالماركسى،غيرالباحث)64،

يمكنتأثيراتمارسالتى،للتاريخالوحيدةالفلسفةالمعنىوبهذا،المجتمعفى

الواضحالآثار،علمفىالماركسىوالتأثير".اليومالمؤرخينعقولفىإثباته

كان،الخصوصوجهعلىالسوفيتىالآئاروعلمتشايلدجوردونعملفى

الرقابةمعتامتعارصسوفئ-س!!!أم+(3)6"2مشماويةبصورةوإيجابياقويا

النفدمروعلموالأحياءوالكيمياءالفيزياءفىالتضمحالاتعلىالماركسية

.الاجتماعوعلم

اتباعادعىلأنهماركسعدوفيبرماكسأنواسعنطاقعلىويعتقد

ولكن)الفهم(.التأويلطريقةعنالمدافعدلتاىفلهلمالمثالىالفيلسوفريادة

المعلنةفلسفتهمعواسعنطاقعلىمتماسكايكنلمالأساسىفيبرعمل

يقململأنهكبيرةبصورةفبهمبالغاأمرافكانتأهميتهأماس!!ولولكا!؟)ة7"2

العظيمةالاجتماعيةالحركاتكلواجتنبتجريبى،بحثبإدارةأبداشخصيا

،العمالونقاباتبالدبمقراطية،والتمسك،والعسكرية،القومية:عصرهفى

والحياةالصناعةفىوالتحول،والعلمانية،والنسويةالاجتماعيةوالنزعة
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الإمبراطوريةوظهورالتكنولوجيا،علىالقائمالعلمخلرمناليومية

والرأى.الاستعمارخائلمنالعولمةإلىبالإضافةشيء،كلقبلالألمانية

الواسعةالضخمةلمعرفتهيدينفيبربهيحظىالذىالحالىالرواجأنعندلى

الاجتماعية.العلومفىالأصليةلاسهاماتهيدينمماأكثرالمحافظةولآرائه

الحربمنالمسلقيدفيبركان،لماركسعدواكانأنهأسطورةوبسبب

وقضتالحولياتمدرسةمزقتالتىذاتهاالسياسبةالعمليةوهى،الباردة

الأمر.آخرفىعليها

فأما.خطيرةعيوبثلاثةأفسدتهاالماركسيةالتاريخيةالماديةولكن

وجهعلىإنجلزحالةوفى،أصيلبحثعلىلتهملمأنهاشهوالأولالعيب

،المثالسبيلعلى)1884(/لطئلةأصولىالرائعإنجلزفكتاب.الخصوص

مورجانهنرىلويسبهقامالذىالميدانىالعملعلىحصريااعتمادااعتمد

التاريخيةللماديةالئانىالعيبوأما.التطوريةالأنثروبولوجيافىرائدوهو

الاجتماعيةالنزعةأنزعمتإذ:نبوءةفىانغمستأنهافهوالماركسية

عندتعلمناولقد.السياسيةالسلبيةقصدغيرعنشجعتوبالتالى،محتومة

يكونأحيائيا،أماجتماعياكانسواء،التقويمفىشىءلاأنهالكبيرةالخسارة

الابتكاراتإلىبالإضافةالأنواعكلمنعارضةأحداثتوجدإذمحتوما:

وعلم،النوويةالأسلحةمثلبهاالتنبؤلايمكنالتىالجديدةوالأفكار

العاملة.الطبقةحقإلىوالتحول،المعلومات

تكنلمأنهاهووإنجلزماركسعندالتاريخيةللماديةالثالثوالعيب

إلىينقسمالمجتمعأنافترضتقددامتما،متماسكنحوعلىمالية

ئقافية-)أوروحيةفوقيةوبنيةاقتصالية()أوماديةتحتيةبنيةطبقتير:
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إلىينظرسوفالمشمقالمادىأنأؤكدوأنااح!ولل!(.3)5491(سياسية

فرعيةأنظمةمنيتألفالمجتمعأنمعماديا،نظامابوصفهالكاملالمجتمع

المجلقعاتوفىع:وللا!(.)8191ثقافتهبينهاومن،متساويةبصورةمادية

يتحدوبالتالى،حاسمةالعرقيةو"الهويات"القرابةعلاقاتتكونالتقليدية

تتشكلالعكسوعلى.عرقيةمجموعاتأووعشائرقبائلفىالناس

:أنواعثلاثةمنفرعيةأنظمةطريقعنأساسيةبصورةالحديثةالمجتمعات

كليعتبرللمجتمعالمتماسكالمادىوالمفهوم.والثقافة،والسياسةالاقتصاد،

الثقافات،الخصوصوجهوعلى.عينيةأشياءالثلاثةالفرعيةالأنظمة

واقعيينأشخاصطريقعنلتألفلأنهاماديةأنظمة(الاجتماعى)بالمعنى

مسوداتإلىوالنظرياتالقصائدمنيلتادلونها،أوثقافيةسلعاينتجون

عينيةاتصالقنواتخليسمن،الطعامإعدادوطرقالمعيارىاللضميم

س!!وليا!(.أ)819

جاءالفوقيةالبنية-التحتيةالبنيةانقسامأننجدالماركسيةصورتهوفى

ذلكعلىعلاوةوتعمل،الثانيةتحركالأولىالبنيةاءنتقولإضافيةبمسلمة

قابلةأجزاءتوجدلاالعلميةالأنطولوجيافىولكن.يتحركلامحركابوصفها

العلميةوالأنطولوجيا.الحالبطبيعةللتمييزقابلةكانتواعنحتىللانفصال

بصورةآنفاالمذكورةالثلاثةالفرعيةالأنظمةتعالجسوفالاجتماعية

والئقافةالحكملنظاموفقاالافتصاديعمللن،الخصوصوجهوعلى.متفاعلة

،المثالسبيلعلى.وثقافيةسياسيةلمدخلاثأيضايخضعسوفوإنمافقط،

بها،تضرأوالتجارةتدعمأنإماسياسيةحركةكلالمعاصرالمجتمعفى

بالتكنولوجيالتغذىوإنما،المالورأسبالعملفقطالصناعةلتغذلىولن
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كلفىالإلكلزونياتأثرفىفقطفكر.العلمعلىبدورهاتعتمدوالتىأيضا،

.أ7-الشكلانظرالاقتصاد.فروع

مثاليةفوقيةبنية

أ

ماديةتحليةبنية

)أ(

اللكافة

كر!!

السياسةمهـلاقتصادا

()ب

7-أشكل

للمجتمع.الننمقيةالنظروجهة)ب(للمجتمعالماركسيةالنظروجهة)أ(

الفلاسفةاقترحهاالتىالعقلفىالماليةالفلسفةعنكلمةأقولوأخيرا،

وديفيد)؟3691(سمارتوجاك)5691(بليسأوليانمتلالأسلزاليون

)ماديةسموهماعلىالبرهنةجميعاالثلاثةوحاول)6891(.أرمسلزونج

القديمة،أ4لأ(أ(ولح+هءطا()التطابقالهويةنظريةوهى(المركزيةالحالة

اه+هشأ!هول)انظرللمخعملياتهىالعقليةالعملياتكلأنترىوالتى

منجانبفيهايفحص!عمليةالوعىأنالخصوصوجهعلىوتقرر9691(،

ولول(.!+6891.0313)49"المخمنآخرجانباالمخ

الهواءمننسمةبوصفهاتوقعغيرعلىالنظرمنالوجهةهذهوجات

منحذرهميأخذونيزالونلاالفلاطسفةمعظمفيهكانوقتفىوفلك،الطلق

وفلسفتها،السلوكيةويؤيدون،الماديةفىالشكإلىويميلونالميتافيزيقا،
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والجسمالعقلمشكلةالمنطقيةالوضعيةواعدترت.المنطقيةالوضعيةأعنى

"إمكانيةيساوىمادياالشيءكونأنرأتقددامتما،زائفةمشكلة

جماعةمننجاالذىالوحيدهو)6791(فايجلهربرتوكان"الإحساس

ماديا:يكنلمأنهغيرواحديا.نفسهويسمىجادالتاولاالمشكلةليتناولفيينا

المزدوجالوجهنظرية)أو)!ع،ولءولاوله،+3ولالمحايدةالواحديةفايجللتنىإذ

الموقفهذااتخذولقد.رسلبرتراندمنتعلمهاالتى4أ?"3!-ح)طوله+هس!؟أ

بوصفهاوليس،إبستمولوجيةمشكلةبوصفهاوالجسمالعقلمسألةتناوللأنه

طريقلتنأوالنظرمنوجهتينهناكأنيرىوكان.أنطولوجيةمشكلة

الذاتمركزيةطريقة:العقليةالخبراتلوصفمشماويةبصورةمشروعتين

لالأنهامحددا،موقفالتبنىلاالمحايدةالواحديةولكن.الذاتيةبينوطريقة

فىيرغبالذىالباحثشماعدلاثمومن.العقليكونأنعسىماتخبرنا

والآلية.آليةعنالنقابكشفهوالدقسيرلأنا!م،أووالوهمالرؤيةلقسير

نغددعناذلكومعس!!ولول!(.)كا!"2عينىنظامعليهيكونماتحددالتىهى

الأستراليين.الفلاسفةإلى

أولا،بعدية.نظرةمعبسهولةالأستراليةالماديةنقائصإدراكيمكن

المكانعنشيئاتقللمحديثوقتوحتى:العقلفلسفةعلىنفسهاقصرت

والمجتمعالحياةعنشيئاتقلولم؟المصادفةأووالسببيةالزمانأو

أنسوى3،!"المادةوصحيحادقيقاتعريفاأيضاتقلزحولم.المصنوعاتأو

أيضا3(6دةول،كا!691)651سمارتوخمنالفيزياء.لتحثهمابأنهاتخبرنا

لموا!نحتىللفيزياءنهائيةكائناتتكونربماالزمان-المكاننقاطبأن

فيزيائية.خصائصذاتتكن
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والجسمالعقلمشكلةالأسلزاليةالماديةتضعلمسبق،لماونتيجةثانيا-

المعرفةأفكارسوىشمتخدملمثمومن.الواسعالميتافيزيقىسياقهافى

تمسك،المثالسبيلعلى.السببيةأووالعملية،والحالةء،الشيعنالعادية

لضورايقدملمولكنه،فيزيائيةحوادثمن"مؤلفة!العقليةالحواثبأنبللس

التأليف.لعمليةواضحا

وبالتالى3،و"الفيزيائى"المادى"ببنالأسلزاليونالماليونساوىثالثا-

الأولىأنحينعلى،فيزيائيةأنظمةالكمبيوتروأجهزةالأمخاخاعلتروا

علىمللهفينيكونوالمثمومنالأمرحقيقةفىاصطناعيةوالثانيةأحيائية

علمأوالتطورىالنفسوعلمالدظورية،والأحياء،الأعصابعلممنالتعلم

مترىلادعوىأيضا+كا!34(6391الأسمارتوتبنى.الاجتماعىالنفس

وتنظبمانبثاقالماديونهؤلاءرفضوبالتالىآلة"الإنسانا!نالقائلة

آخرفىتردسوفالأحياءبأنالميكانيكىبالولاءواحتفظوا،المستويات

فىفلسفتهمكانتالفيزياء.إلىبدورهاالكيمياءوتردالكيمياء،إلىالأمر

حقيقةكونهامنأكئرولاءمسألةكانتثمومنجذربة.بصورةردبةالعلم

وقتنافىالأسلزاليةالفلسفةأما.الماضىفىكانهذاكلولكن.علمية

أرمسترونجوتخلى.الممكنةالعوالمميتافيزيقاقبضاتفىفهىالعحالى

هىللعالمالأساسيةالمكوناتبأنيتمسكنراهإذ،المادةعنأيضا)7991(

بصرفتوجدالمكوناتهذهكانتلوكماحأ!،33آهعد!مم!3الأحوالسير

منتخلصتالأستراليةالماليةأنالقولوخلاصة.الماديةالأشياءعنالنظر

العلمية.التغذيةإلىالافلتهاربسببالمادىالطابع

أحيواأنهمالأستراليينالماليينإلىننسبأنمنبدلاذلك،ومع

وبإيجاز،.النفسيةالعصبيةبالثنائيةالتضديقورفضوا،بالماديةا،لإهتمام
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نحاولوسوف(.المبتذلة)أوالميكانيكيةالماديةوعيوبمزايالديهماجتمعت

المجالفىالأخيرةالماديةنقائصعلىتتغلبالعلميةالماديةأنعلىالبرهنة

والدقة.والعمق

الطممحىوالفلألمةوالنسقية،،المنبثقةالطمية:المادية7-4

للماديةاندماجهى33حمأأولس!أاكاأ!س!،ةيأ3ثالعلميةالماديةأنأعتبرأنا

يتملراستهيمكنماكلا!نالقائلةالدعوىأو3،أ،+!أح3ثالعلميةالنزعةمع

س!!ول!!(.77491،!8919791اةالعلمىالمنهجباستعم!جيدابحثابحثه

منحالةالعلميةالماديةتمل!النحوهذاعلىوء!ولول!.4ول4ط!الاا!عول)ك!2

7-2الشكلانظرالفلسفى.التوفيق

19رسطية

!ر

ا)مقلانبئالضب!انصذهص

المالبة

ثر

ألاشاعيةإلنرعةاالطيمىالمذه!

!ر

انصطنبةالنرعةالوصحية

بةماوالنو

!ر

سطةفيرا

ا!جدليةالصادية

8

جدل

"بلوميونفيوأ

!!

عت!إلبةا!ر*المنالية

اشانبة

8

العئحبةاللزعةالتجزبية

الشيةالحادبة

!ر

العئمبةاطزعةائصادبة

تمهي!ية.رسوممجردهذهتحذير.الفلسفى.للتوفيقأمللة7-2شكل

تامة.بصورةطبيعيالينرآكأنسطو،المثلىسبيلتعقيدا.علىأكثروالحقيقة
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عملتمثلوكانتلقريبا.0185عامفىالعلميةالماديةاسموظهر

)انظرفختوكارلمولشتوجاكوبوسيزولبوهاينريشبوخنرلودفيج

الطبيعى،بالعلمالأربعةأعجبولقد5(.اس!!ول55491.0491.5!س!عل!عه7791

الماديةمنهمواحدأىيتجاوزولمعالمابوصفهتدربوحدهمولشتولكن

الحدود،أبعدإلىشعبيةكتاباتهموكانت.والتجريبيةالرائجةالميكانيكية

ولقد.للماديةالمقدسبالكتابالملقب،و/لطدة/ففوةبوخنركتابوبخاصة

الطبيعةوفلسفةالروحيةوالنزعةبالديناللضديقمؤثرنحوعلىرفضوا

تقافةفىالعلمومكانةالطبيعىالمذهبوقدمواوشلنج:وهيجلجوتهعند

أخذتوقتفىميكانيكيينكانوافقد،بالأصالةيلضتعوالمأنهمغير.شعبية

مشروعاتأىيقترحواولمالفيزياء،فىالزوالإلىسبيلهاالميكانيكيةفيه

يظهرواأنمنلهمبدلاكانالعلمفىتأثيراالماديونيمارسولكى.بحثية

المشكلاثبعضحلإلىيسعواأنمنبدولاالعلميةالاعتمادأوراق

عصرهم.فىالعلمتقدمتعوقالتىالمحيرةالفلسفية

من،مميزةمزايابخمسأراها،كما،المعاصرةالعلميةالماليةولتضتع

مادية.الموجوداتكلبأنلتضسكإنها:الماديةهىالمراياأولىأنالواضح

شيءلاولكنللتغيير،قابلشيءكل:جدليةليستأنهامعديناميةوهى

أنهامعنسقيةوهى.النزاعمتلتمامامهموالتعاونللأضداد،اتحادايكون

تملكأنهاالأنظمةخصوصيةدامتماانبثاقية،هىوبالتالى.كليةليست

منتجعلىوتعملنقديةثمومنعلميةوهىمكوئاتها.إليهاتفتقرخصائص

منجزمنتجمنبدلادائر

ولكن.المبادئهذهمنأربعةأوثلاثةفىالماديينمنكئيرويشلزك

سمةهىالمجتمعأوالطبيعةخارجيوجدشيءلاالقائلةالثانيةالدعوى
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أوالمصنوعليشمل،للواقعضمنىتوسيعوهذا.العلميةللواقعيةمميزة

كوناويقلزحالانبثاقويؤكد،الطبيعىأوالموجودإلىبالإضافةالاصطناعى

س!!ولول!(.!3"2مثلا)انظر.الرديةللخطةملازماوقيداالطبقاتمتعدد

.0177(،)1773هولباخدىثيرىالمؤثرالبارونهوالمبكرالعلمىوالمادى

وودروىهوالعلميةالنزعةإلىبالإضافةالانبثاقيؤكدنسقىمادىوأول

)0791(.سلرز

البحثمجالاتلكلملائمةفإنهاأنطولوجيا،العلميةالماديةدامتوما

الرياضياتولاالمنطقلالأنه،الصوريةللعلومالوحيدالاستثناءمع

وهذاالأنطولوجيا.منتمامامتحررانوهماالواقعى،العالممعيتعاملان

أنمنبدلاأننادرجةإلىأحيانا،إنكارهيتمذلكومعواضحا،يبدوالتقرير

العلومأيضاوشممى،الواقعيةللعلومالأنطولوجيةالمسبقةالافلزاضاتنبحث

بمعالجةنبدأدعنا.والاجتماعيةالأحيائيةوالاجلقاعيةوالطبيعيةالتجريبية

المادية،والرياضيات،المادىالمنطقفيها:أمللاسويةغيرأشياءثلاثة

.المادىالدلالةوعلم

علوممنوالرياضياتالمنطقسيكون:الماديةوالرياضياتالمنطق

أرسطو.عندتجدهالمذهبلهذاالأولوالإعلانبعيد.حدإلىالعامةالوجود

يجتازونالمنطقيونالوضعيونفيهكانالذىالوقتفىعامبلفىذلكوبعد

ظالمبشكلالمنسىالسويسرىالرياضياتعالمقرر،الفيزيائيةمرحلتهم

وهذاالتعسفى!.الشيء"فيزياءهوالمنطقأن)3791(جونزيتفرديناند

هىالكثيرةالمنطقيةالنظرياتكل:الصدقمنضئيلنصيبلهالرأى

محايد.موضوعأنهافىالسببهووهذاالتعسفى،للموضوععلومبالفعل

نظرياتهناك)أ(القائلةالحقائقعنالطرفتغضجونزيتصياضةولكن
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نظريةالمبدأحيثمنتوجدحينعلىبابتكارها،المناطقةيهتمكثيرةمنطقية

)ب(.الفيزيائيةالأشياءمنفئةلكلبالنسبةصحةأكثرفقطواحدةفيزيائية

لهذهمتحصن،تجريبيةاختباراتشمتخدمالتىالفيزياءخلافعلى،المنطق

خاصيةليست،العامةالفيزيائيةالخاصيةوهى،الطاقة)ج(.الاختبارات

المنطقية،مابعدالعامةالأمنيةوهوالاشماق،أنمللما،المجردةللموضوعات

فيزيائية.موضوعاتلأىملمحايكونأنيمكنلا

المؤسس)8991(،ماكلينساوندرسالبارزالرياضياتعالماقلزحلقد

هىالرياضياتأنوهىألاكبيرحدإلىدقيقةدعوئ،الفئةلنظريةالمشارك

أنمنللمرءبدلابالوجود،يتعلقفيماولكن،صحيحوهذا.النماذجعلم

النماذجمعظمأولا،.الماديةمنالصورية(القوانين)أوالنماذجيميز

فىمعروفةنظائرلهاليس،الفئةنظريةنماذج،المثالسبيلعلى،الرياضية

أنهاتجدتبادلى،معينابيانيارسماا!نالقائلةالعبارةمثلاخذ.الواقعىالعالم

خريطةلتشكيلخريطتينجمعيمكنفقطتقولوإنمافيزيائبا،معنىتملكلا

،التحرككميةمئل،خصائصلتضمنالواقعيةالنماذجكلثانيا،.ثالثة

بأىالصوريةالموضوعاتتملكهاأنيمكنلاوالتى،والوراثةوالتكافؤ،

طاقتهوماالعلدلفمانشماعلأنالمعقولمنليسالمث!،سبيلعلى.حال

فإنذلكومع.المؤثرعنذلكمل!وقل،سعرهومااللظوريونأسلافهوما

علىالصورىالطابعإضفاءأنأعنى،الصدقمننصيبلهاماكلبندعوى

صورية.نماذجيسللزم(الاجتماعيةأوالطبيعية)القوانينالواقعيةالنماذج

فروضإضافةالرياضيةللمفاهيمالعلمىالتطبيقيتطلبأخرىوبعبارة

ومع7.وواقعياموضوعايمل!ت"التزكيبصيغةفىالصيغأعنى،دلالية

التالى.موضوعناإلىللتووصلنافقدذلك
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لاالقائلةالاسميةالدعوىهىإولكا!ء3حأا!أ!حاكا!اأ،+3الدلاليةالمادية

مفاهيم.توجدولاوأعداد(،)كلماتعلاماتتوجدوإنما،تركيباتتوجد

تسميةهوا!ولن!هولأ3ولللاسميةوالمؤشرقضايا.توجدولاجملوتو!جد

القضاياحسابمناالبقيةيسميهلماأولءأولء3*أولالاحا!33الجملحساب

بوصفهاالمحمولاتلقسيرهوالثانىوالمؤشر3090!41.9+هأأأاكاس!ول)ولس!3

بماصدقاتها.المحمولاتخلطيعنىوهذا.فئاتأعنىالأفراد،منمجموعات

الموضوعاتتملكهامخللفة،كانتوا!ن،التىالخصائصمطابقةثمومن

معين.نوعمنالبضائعمنعالمفى"و!الكمية3"السعرحالةفىكماذاتها،

المعانى.لتأييدالعنيد)5391(كواينرفضهوللاطسميةالثالثوالمثال

أ+(ي!ح؟ا4!ةالأرقامتعالجالعددنظريةاقالقائلةالدعوىهوالرابعوالمثال

)أسماءالأرقامملوالرموز،الحدبطبيعةولكنلأ!+ء!.3)21:1.6891

خلافعلىفريجه،ذكرناكما،رياضيةموضوعاتليست(،الكاملةالأرقام

خصائصلهاوليس،وكيميائيةفيزيائيةخصائصلهاالعلامات،المفاهيم

المفاهيمبينبالتمييزضمنىنحوعلىالرياضياتعلماءكلويسلم.مفهومية

3.الواقعىالخطعلىتدل"!دعص!.الدلالةقواعديسجلونعندماورموزها

ليست"لأناسم،بلاالفئةهذهفىالأعضاءكلتقريباعرضبة،وبصورة

الفيلسوففإنثمومنللعد.قابلةالأسماءفئةأنحينعلىالعد،يقبللامما

لديه.الخطابعالممنالواقعىالخطيطردأنبدلاالصارمالاسمى

حدإلىمجردانمفهومانوهما،والصدقالمعنىهوالدلالةعلمداموما

انظرذلك)ومعالنفسعلمإلىردهمافىيشرعكيفالواضحغيرفمنما،

الواضحمن،العكسوعلىالواقعى(.الصدقللظببععشرالخامسالفصل
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المئال،سبيلعلىالأنطولوجيا.منمستقلةليستالدلالةعلمتبيقاتأن

ابيهاالمشارالأشياءبطبيعةيتعلققرارايلظلبالإشارةفىنظريةأىطبيق

انالمادىالفيلسوفيفترضسوفالمث!،سبيل.!جمهىالبحثموضوعفى

المثالىالفيلسوفيزعمربماحينعلى،ماديةأشياءإلىيشيرالكللةمفهوم

وليستذاتها،فىفكرةبدورهاهىوالتى،الجسمعنفكرتناإلىيشيرأنه

مستقلا.فبزبائياكائنا

للملاحظةأ)قابلينميكانيكيين-كميينديناميينمتغيرينمثلا،،تأمل

مكوناتأو،التحركوكميةالوضع)مل!بأ،متغيرينغيرمؤثرانيملالهما

ئالث.مؤثرجحيثجأ=أ-بأبأنبحيثالزاوى(التحرككمية

(.هيزنبرجعندلمبدلأاللايقينالرياضىالأصلهو)وهذا

وقتفىبأ،ملاحظة3يمكنلاأنههوالصيغةلهذهكوبنهاجنولقسير

التفسيرهذاولكن.ذاتهالوقتفىالدقيقةقيمهما*فياسيمكنلاأنهأوواحد،

القياسأوالملاحظةأدواتذكريردلمدامما،خاطئالدلالى(الفرض)أو

الواقعىوالتفسيرأ.بأب،بينالاختلافقيمةاسئتباط(وافتراضفى

.منتشرةبأ،يملكهاالتىفالخصائصتماما:مختلفالبحثموضوعللصيغ

كماللطبيعةملازمةالضبابيةوهذه.حادةئكونأنمنبدلاموضوعىبشكل

الدقيقةالقيممعرفةنستطيعلاأننافىعجبولا3-4(.)الجزءقبلمنتبين

أنلمكنوماذاله.الوكتفىلوجدانلاإن!ماإذذاله:الو!تفىبأ،!

حدةقيمةتحديدعندأتحديد(أو"تعريف")أوحدةزيادةهوالقياسأداةتفعله

العكس.أو)ب(

بالفعلهو،الصدقمفهوم،الدلالةعلمفىالثانىالمحورىوالمفهوم

الواقعىوالصدق(،الرياضى)أوالصورىالصدق:المفاهيممنكاملةعائلة
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دلاليةاللضييزاتوهذه.الجمالىوالصدقالأخالثى،والمحمدقالتجريبى(،)أو

بميلسوفوبالفعل.المادىللفبلسوفمشكلةتثيرولكنهامعا،وإبستمولوجية

موضوعالتمييزاتليسرفضإلى،الاسمىمل!،المبتذلالمشمقالمادى

استعماليزعملأنهأيضا،للصدقالحقيقىالمفهوموإنما،فحسبالبحث

مزعجة،أوالمتناولفىتكونأنيمكنوالرموز،المفاهيممنبدلاالرموز

العلمىالمادىيواجهلا،العكسوعلى.كاذبةأوصادقةتكونلاولكنها

مثاليةكائناتوليست،بشريةإبداعاتبأنهاويتمسك:التركبباتمعمشكلة

تتمتعبأنهانتظاهرأنمنيمنعناشىءيوجدلاكانوانحتىالوجود،ذاتبة

لؤجدكأنهاالقضايافىالتفكيرعلىيعئزضلنالمادىولكن.مستقلبوجود

إلىبالإضافةالتمييزوهذا.المناظرةالعقليةالعملياتعنمستقلاوجودا

وضعناهاولقد،بالفعلتوضعبأنالجديرةالأمورمنمعانوعبنمنالحقائق

الدلالة،لعلمالتالىالجارمعالجةهىالحاليةومهمتنا.السادسالفصلفى

المعرفة.نظريةأعنى

لنظيرهاتوسيعهىأ*قس!اكا!31أ"ءلا!هاهولس!،5الماديةالإبستمولوجياا!ن

مخ،عمليةالإدراكبأنفحسبشململاوهىآنفا(.7-2)الجزءالطببعى

علميةحدودفىتاماتفسيراتفسرهاأنشملظيعلابأنهاأيضاشملموإنما

مننتعلمبأنناذلك:اجتماعىفراغفىتوجدلاالبشريةالأمخاخلأنعصبية

".البشرية"المعرفةتسمىمشتركةبركةفىجميعاونصطاد،الآخرين

أنيمكنلاالمنعزلالمخأندرجةإلىشديدللإدراكالاجئماعىوالتطويق

التجاربتلذكرأنويكفى.الأرجحعلىيهلوسوإنما،عاديةبصورةيعمل

)0891(هبدونالد5191عامفىأجراهاالتىالحسىالحرمانعلىالحسية
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وبعبارة.جوانتاناموسجناءعلىالأمريكيةالمخابراتجهازحديثاواستخدمها

علىينبغىوبالتالىقويا.تأثزابالبيئةتتأثرللمخعمليةالالراك،موجزة

وتشجع.تطبيعهجانبإلىاجلضاعياطابعاعليهتضفىأنالإبستمولوجيا

مزيداوتجد.الطبيعىوالمذهبالمثاليةتعوقهحينعلىالتطور،هذاالمادية

يلى.فيماالاجتماعىالجانبعن

وذيكهذاىالمك7-5

يجبلابأنه،الطبيعىلنظيرهاممالالةبصورة،الماليةالمنهجيةلقضى

ونركببهاالفباسأدواتمل!الاختبار،أدواتتصمبمعندالئمادىاستحضار

غبرستكونالمناظرةالتجريبيةالعملياتفإنذلك،حدثلولأنهوعملها؟

يتمسوفالملؤقعةغيرالمؤشرقراءاتالمث!،سبيلعلىبالئقة.جديرة

نلاحظها.التىالكائناتغير،الضارةالأشباحمل!كائناتحدودفىتفسيرها

قبيلمنطبيعيةعواملحدودفىالشاذةالتجريبيةالأشياءتفسرالعلموفى

والتصميم،الجراثيمىأوالكيميائىوالللوث،الفراغوشمربات،المسودات

اللاماديةالعواملإلىاللجوءويعدالمشاهد.انحبازأو،الخاطئالتجريبى

أنهاهذايثبتولا.التجريبيةالوسائلتفندهالافالماديةثمومن،علمىغير

مسبقا.الماديةيفترضالعلمىالبحثأنفحسبيثبتوإنمالوجماطيقية،

فعلعنيكشفالعلمأنوأخرىفترةبينيزعممننجدنلك،ومع

هوالح!بطبيعةالمزاعمهذهوأشهر.المادةعلىللعقلمباشر

التخاطربحثيدعىالذى(الشاذةالظواهرنفس)علمالباراسبكولوجيا

ذاته.النوعمنممالالةوظواهرفيزيائيةوسيلةدونمنالأشياءوتحريك
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ل!+داك!)انظروقتأىفىموثوققوىلليلعليهايقملمالمزاعمهذهولكن

الأعصابعلمأخنتإذاالدليلهذامل!تتوقعلاأنكفلكعلىزد8591(.

التطابقدعوىيفترضالمعرفىالفرعهذالأنالجد،ماخذالإدراكى

العقليةالعملياتأنترىالتىالدعوىوهىويؤيدها،النفسىالعصبى

وأنت.الأيضمل!تماماالجسمعنفصلهايمكنلاثمومن،للمخعمليات

،التجريبيونبهأوصىالذىالبارسيكولوجى،البحثمعالشمامحأنإذنترى

يستحقونه.لااحترامامنحهمإلىفقطيؤدىأنيمكن

كوبنهاجنرؤيةهوالمنهجيةالمالبةعنالثانىالواضحوالانحراف

تتحققحتىالمقياسيكتمللالهاوفقاوبالفعل.المقياسفىالكميةللنظرية

فعلا(الأداة)فراءةالملاحظةهذهدامتوما؟القياسلأداةالمناظرةالملاحظة

فىحاسمادورايؤدىالملاحظوعىأنبستنتجأنالمرءعلىفيجبواعيا،

ولمط(.04ولول!34!!ا،!.9391)4للقياسالموضوعىالسلوك

الفيزيائىلعلمفىالملاحظلوعىالمزصمالفع!اللورلهذامثلوأشهر

القطةفا!نمفتوحا،لبسالصندوقعلاءدامماأنهزعملقدشرودنجر.قطة!

هذايسقطسوفالملاحظوفعل:والميتةالحيةالحالاتمنمركبفىتكون

داخلالموضوعةالكاصراولكنالمنكورتين.الحالتينمنأىعلىالمركب

نلكعلىزد.الملاحظتدخلدونمنالقطةصحةحالةتطورشمجلالصندوق

حالاثهمغكودعالملاحظينتملرمتغيراتأىتتضمنلاالكمميكانيكاأن

العمليةهذهونلتجة.الكمميكانيكاتبديهطريقصهذامنالتحققويمكنالصالية.

العفريت.منمتحررثمومنومادى،)وقعى(موضوعىللنظريةتفسيرهى

.!س!!ولولأز!69،+ا*نا!3ء!-د!!ء!،ح".ل!يوا)3
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أنعلىمصممشخصأىتمنعلنالخ!بطبيعةالحججهذهمل!ولكن

القياساتنتائجبأنالجدليستطيعإذ:علميةغيرلفلسفةالعلميخضع

.ملاحظاتتتضمندامتما،الملاحظوعىعلىأيضاتعتمدالكلاسيكية

فيهاينجزمرةكلأنويزعم.ذلكمنأبعدإلىحتىيذهبأنويستطيع

المتحققةغيرالممكناتفإننظريا،الممكنةالقيمإحدىاكتشافويتمقياسا،

كونكلفىالأرضىالملاحظنظيرويؤدى،موازيةأكوانإلىإرسالهايتم

لأنه،العلمخيالمنجانبهذاولكنع(."،س!حس!7)5791مماثلاقياسامنها

الأكوانلأنوأيضا،خاصةالطاقةوقوانينالبقاء،قوانبنكلعنينحرف

عالمناومنبعض،منبعضهاالمبدأحيثمنإليهاالوصوليتعذرالموازية

يكونأنمنبدلاللابمانفعلاوجودهايكونوبالتالى.الخصوصوجهعلى

فىالبحثويؤدىس!!ولول!(.!6"2)89-79للاختبارقابلاعلميافرضا

النفس.علمإلىطبيعيةبصورةالعقول

غيرمنقائمةأرواحأونفو!أوعقولوجودالمادىالنفسعلموينكر

منبيناكماالاستبعادية،الماديةوتذهب.سماويةأوبشريةكانتسواءتأييد،

الفعلىالوجودأيضاوتنكرذلك،منأبعدهوماإلى7-أ،الجزءفىقبل

هارمانجونود)وهكذا.الأخرىوالحيواناتالبشرفىالعقليةللعمليات

وتتمسك3(.*الوعىعلىجيمسقضىملالما*العقلفلر)5891(راندال

النظر،منالوجهةبهذهوالاستجابةالمثيرالنفسعلمأو،الجذريةالسلوكية

الإدراكىالنفسعلمظهرغدماتقريبا691.عامفىمجراهااتخنتوالتى

الإلراكى.الأعصابوعلم
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المخ.عنالطرفيغضلأنماديا،ولبسثنائى،الإدراكىالنفسعلم

التطابقفرض)العاطفى(الإدراكىالأعصابعلميتبنى،العكسوعلى

)وا!ن.المخعملياتهىالعقليةالعملياتا!نيقولالذى،النفسىالعصبى

مجموعةفىمتضمنةتكونالعقليةالعملياتمجموعةا!نفقلالدقةشئت

الذىوالشيءم(.=عمنبدلامح!ع،واضحةوبرموزلمخ.عمليات

عنهيعبرونالمادىالافتراضلهذاالمؤيدينمنكثيراأنالأسفإلىيدعو

!المخمل!،والجسمالعقلثنائيةبتأييدتوحىوبطرق،الإلقانإلىيفتقرتعبيرا

العلميةالأدبياتفىبعيدحدإلىشائعةوبصورة(؟سيرل)جون"العقليسبب

عينى(".بمث!يملالها)أوالعقليةالوظيفةهذهعلىيساعدللمخالنظام"هذا

إلىوالافتقارالكافىغيرالتحليلمنالملاعمةإلىالافتقارهذامل!وينشأ

شامل.أنطولوجىإطار

وجهةهى(الاجتماعبعلمالمتعلقةالأفضل)أوالاجتماعيةالماليةأما

المادييننظروجهةهىوهذهمادى.نظاممجتمعكلا!نالقائلةالنظر

نظروجهةإلىبالإضافةمعا،الماركسيينوغيرالماركسيين،التاريخيين

الاختلافلاحظ)،3"2(.وتريجر)9791(هاريسملراللثافيينالماليين

الاجتماعيونالماديونيتمسك.والفيزيائيينالعلميينالاجتماجمينالماليينبين

أنهمع،المجتمعبأنالأمرغلبفىضمنيةبطريقةكانوا!ن،العلميون

مكوناته-دامتما،.غالبنحوعلىالفيزياءنطاقخارجنظاممادى،

نطاقخارجالجدبد)والتبيرفبزبائية.ليست-والمصنوعاتالأشخاص

الفيزياء.إلراكمدىتتجاوزأشياءعلىيدللأ؟"،3،*ح3حاد2الفيزياء

ولكنهاالفيزياءنطاقعنخارجةالاجتماعيةوالأنظمةالبشريةوالكائنات
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(.الطاقةبقاءمل!الفيزياءقيودمنمتحررةلبستلأنهافيزيائيةفوقليست

بعضكانوا!نحتىأيضا،الفيزياءنطاقخارجالاجتماعيةوالعالفات

يغالىحينعلى:تحذير.الاتصالوعملياتقنواتمل!فيزيائياحواملها

الماديةأننجدالاقتصاد،أهميةفىالتاريخيةالماديةفىالماركسىالجناح

أحيائى.هوماأهميةفئلتالغهاريسعندالئقافية

سوسيردىبتمييزتحتفظاأول!ولأحأأ3س!،!،،ا3اكاأأ+)3اللغويةالمادية

على)ء!!ول!ول!)(:!!كااس!ولواللغة)"حح!"3(،ء"س!اهالكلامبينالكلاسيكى

الرموز.أوالعلاماتمننظاماللغةفإن،اجتماعيةحقيقةالكلاميكونحبن

أنظمةبوصفهااللغاتالنظرىاللغةعلمأصحابيثرسبينماثم،ومن

العصبىاللغةعلموأصحابالميدانى،اللغةعلمأصحابفإن،مجردة

يدرسونالاجتماعىاللغةعلموأصحابالسيكولوجىاللغةعلموأصحاب

تشومسكىمل!المئاليينأنورغم.اللغويةوالجماعاتالحقيقيينالمتكلمين

النظرىاالعلمهذامنالفرعينفإنالتجريبى،اللغةعلميتجاهلونوأتباعه

تبادلى.بشكلبالفعلصتامان(والتطبيقى

الماديةمنأخرىخاصةحالةهى(القضائية)أوالقانونيةوالمادية

فلكفىشأنهاالقانونيةالماديةولتضسك(.الاجتماعيةالعلمية)أوالاجتماعية

هىالقانونيةالمدوناتبأن،القانونيةالواقعية،الإبستمولوجيةرفيقتهاشأن

وشمويةفعالاعصلاتلظلبوالتى،المشتركالاجتماعىللوجودعملكليبات

الطبيعىالمذهبالقانونيةالماديةوتعارض.المجتمعفىالمنوعةللمكونات

بوصفهاالقانونيةالمعاييرإلىالنظرفىوذلك(،الطبيعىالقانون)أوالقانونى

القانونيةالوضعيةأيضاتعارضولكنها.الإنسانصنعمنأواصطناعية
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حولمطلقشىءيوجدلابأنهالتنكيرفى(الحقتصنعالقوة)مدرسة

غيريكونأنيمكنيصنعماكلدامما،القانونىللنظامالأساسىالمعيار

القانونأنولأكل!!!د!!(8691)مثلالقانونيةالمثاليةودزعمأيضا.مصنوع

)النخبأعلىمنالضغوطعنالطرفيغضتقريروهو-شيءكليفوق

الليبراليةوالأحزابالعمال)اتحاداتأسفلمنوالضغوطالمشملطة(

فقطيطاعالقانونبأنالقانونيةالماليةلتمسك،العكسوعلى(.والاجتماعية

لاوعندما،والثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةالقوىصراحةيزعجلاعندما

يحاولونسوفالناسفإنوإلاجدا.شاقةالعاديينللناساليوميةالحياةيجعل

الحالفكنلكالقانونيةالمعاييرمعالحالكانومدالما.القانونعلىالخروج

.الآنإليهانتحولسوفالتىالأخلديةالأوامرمع

لبابلبهىالأخلثيةأنعلىلةعهولألةقءأ!ول63ولالخلقيةالماليةولترهن

لوجودلتسرأنمنبدلاالأخالثيةالمعاييروأنالباضة،الاجتماجمةجماغتا

فالماليةلينية:كونهامنأكثرعلمانيةتكونوبالتلى.المشتركوالوجود

منبدلالبشرمنرفاقنااحترامسبينوزا،طريقةمل!علينا،لقرضالأخالقة

تحقيقه،إلىسبيللاأمرابوصفه،الأرضخارجتقعالتىاللاماليةالكائنات

تبليدمنبدلا،جيدةلأسبابالتطوعمل!ومفيدةممكنةتضحياتنقلموأن

رشوتها.أوخيليةقوىلاسترضاءتوضعوشعائرطقوسفىالثروات

المعاييرلحكمالماديةالشروطنعدأنأيضاالخلقيةالماليةعليناوتفرض

خاوية،معدةعلىللغيرمحباسلوكاشملكأنالصعبمنلأنه،الخلقية

استغل!إغراءتقاومأوالمسلتدين،عنالصادرةالالخلقيةالأوامروتعصى

الفرنسية،للئورةالنبيلوالشعار.السياسيةالقوةأعلىمنظلمهأوالضعيف
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المتسلطة،النخبأنيابلتزعلممايتحققلنولمطو/ة،و/؟خؤه،لحرلإ،

،القولوخلاصة.المجتمعخلربالعدلالسلطةتوزيعيتملممايعنىوالذى

لإنباتها.الملائمةالتربةنجهزبينماالعلياالخلقيةالبذورننثردعنا

اممنالقائلةالنظروجهةهىأ"(س!ا!!ااكا!ح،!،ولأ3ولالأخالفيةوالمادية

القليلةالمواردتكونعندماتظهراجتماعيةمشكالثهىالخلقيةالمشكلات

توزيعهى:والأملكة.أ-7()الجزءظالمةسلطةلديهمأشخاصأيدىفى

والشركةالأسرةقبيلمناجلضاعىنظامأعضاءبينوالواجباتالمنافع

اجتماعية،مشكلاتالخلقيةالمشكلاتدامتوما.السياسيةوالمنظمةالتجارية

تحل،الاجتماعيةللنزعةوتبعا؟اجتماعىعملطريقعنإلاحلهايمكنفلا

حلهامنبدلااجتماعيةمعرفةأفضلضوءعلىجيداحلاالمشكلاتهذه

ء!ولول!(.9891زولهأ)ا!")3"2سياسىمرسومأوخلقىحدسطريقعن

المعاييربأن4،ءولا،حاط،حح،،ول3ا!أأ3+أالأخائقيةبعدماالماليةوتتمسك

عكسوعلىحجر.علىمحفورةهىولاالسماءمنهابطةهىلاالخلقية

صنعمنالخلقيةالمعاييربأنالأخالفيةمابعدالماديةتتمسك،موسىأساطير

الاجتماعية.الحياةفىأخرىجوانبإلىبالإضافةللتغيروعرضةالانسان

-مبكرةخلقيةمعاييرمنالمستمدةالنتائجفحصعليهايحثالتغييراتوهذه

منبدلامنطقياوالمترابطةالتجريبيةالأخلاقعنالدفاعفىالسببهووهذا

/كهـنطنحقوق/علانالمئ!،سبيلع!والدوجماطيقية.الواجبيةالأخلاق

البورجوازىالنظامأحلتالتىالفرنسيةللثورةنتاجاكان)9178(ولمو/طق

والسياسىالأخلاقىالإعلانهذامارس،وبدورهالإقطاعى.النظاممحل

موافقةإلىالأمربهوانتهى،العالمحولالسياسيةالحياةفىقوياتأثيرا

الدسئور.هذافىملضمنةتكنلمعالمية
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الاقتصاديةوالحقوق،المطافنهايةفىالسياسيةالحقوقولكن

النحو،هذاوعلى.محدودة،الصحىوالتأمينالبطالةمل!،الاجتماعية

والتجربة.اللقكرضوءعلى،الهندسةشأنذلكفىشأنها،الأخلاقلظورت

السياسى.للنضالأيضاعرضةالأخلاقأننجدالهنثسة،خلافعلىولكن

يصابونالذىالأشخاصيعاملالمتقدمةالدولمعظمفى،المثالسبيلعلى

عقوبةوألغيت.زبائنأنهمعلىمعاملتهممنبدلامرضىأن!علىبالمرض

أثبتالإحصاءعلملأنأيضاوإنما،فحسبخلقيةأسسعلىليسالإعدام

للجريمة.مانعةليستأنها

مابعدالواقعيةمثلتماماالأخالثية،بعدماالماديةأنذلكعلىزد

لاأنهارغموبالفعل.الطبيعيةالمغالطةيسمىماعلىتعترضلا،الأخلاقية

ماالماليةتقررأ،3يكونمن،ط!ولهينبغىاستنباطمحاولةمغالطةترتكب

فعلانؤدىمرةكلفىينبغى-يكونهوةعلىنقفز)أ(أنناالأخلاقيةبعد

الأخلافيةالمعاييرشمويغفيهالمرغوبمن)ب(؟قاعدةأوبمعياريسترشد

الأخلاقيةوالأوامرالأوامر،كلو)ج(؟الاجتماعىالعلمضوءعلىونقدها

عندماالحالهوكمالضريحات،إلىالترجمةتقبل،الخصوصوجهعلى

س+.فعلعليكالواجبمنإلىس"+افعلنحول

أنعلىالبرهنةاه"13(ألمةأعس!(!ولأ)34ولالسياسيةالماديةتحاولوأخيرا

الاهتماماتذراعهوخالصا،علمايكونأنعنبعيدا،السياسةعلم

الفعلبأنأيضاتتمسكوبالتالى(.خاصة)والدينيةوال!ثافيةالاقتصادية

مالجزءالاهلضاماتيقدمانهعلىفهمهمنبدلامؤثرايكونلكىالسياسى

وبورجوازية،أرستقراطيةأحزابوجودفىالسببهووهذا-المجتمعمن
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كاثوليكية،وأحزاب،الزراعىوالاصلاح،العاملةوالطبقة،الوسطىوالطبقة

سياسيةحركاتأىأنوشمتلزم.أخرىسياسيةوأحزاب،وإسلامية،وإنجيلية

محكوم،العالمىالتنويرأوالحبمل!،عمليةغيرولكنهاعاليةأهدافائلاحق

بدفلاللانئصار،فرصةلتخذأنالسياسيةالحركةشاعتوإذا.بالفشلعليها

وبعبارة.القويةالماديةالاهتماماتبعضتقدمأنهاعلىإليهاينظرأنمن

لافهذاذلكومع.السياسيةالماديةعلىالسياسبةالواقعيةتعتمد،أخرى

يسللزموإنما:النبيلةالنماذجمنيتخلصواأنمنبدلاالسياسيينأنيسلالزم

ملاحقتهامنبدولا،عمليةجذورلهايكونأنمنبدلاالنماذجهذهأنفقط

فقطالمتعلملقيدلاوالكتابةالقراءةمعرفة،المثالسبيلعلى.عمليةبوسائل

علىالقدرةلديهمتكونعاملينإلىتحتاجالتىالأعمالأيضالقيدوإنما

المعلنالأشياء؟.عارالأفلعلىأو-التجاريةوالإعلاناتالإرشاداتقراءة

اللؤضيحية.التجاريةالبياناتفىعنها

المادبةالوافعة7-6

)غصربذاتهيوجدالخارجىالعلما!نالقائلةالنظروجهةهىالواقعية

)غصرجزئيةمعرفةكانتوان،معرضهيمكنوإنهأنطولوجى(،

هووهذا.العالمبطبيعةيتعلقفيماذاتهاتلزملاالواقعيةولكنإبستمولوجى(.

غالبفىيلتبسانلمذهبينأنرغم،الماليةمنتمييزهامنبدلاأنهفىالسبب

المبدأفىبشتركانالمذهبينلأنماحدإلىطبيعىاللبسوهذاالأمر.

سبيلعلى-الباحثعنمسئقلاوجودايوجدالواقعابئالقائلالأنطولوجى

روايائه.إحدىفىبلزاكتعبيرحدعلى،النباتعلمقلالورودجاتالمث!،
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والصور،عديدةبنكهات،الماديةشأنذلكفىشأنها،الواقعيةوتأتى

والواقعيةحلأأ!ولألةس!33،ولالساذجةالواقعيةهىالواقعيةمنالأساسيةالمنوعة

بالفعلتوجدالأشياءبأنالساذجةالواقعيةتتمسكحاعأ(ولحأس!3.ألةح!3ولالعلمية

التىالأشياءفحسب7يعكس"عقلنا()أومخناوأنبها:نراهاالتىبالطريقة

انعكاسالإدراكاممنالعلميةالواقعيةتقولالعكسوعلى.الخارجفىتوجد

قبيلمن-تركيباتإبداعيستلزمإذسلبيا:انعكاسايكونأنمنبدلابناء

ولقول.الحدسوتتجاوزالمظاهرتتجاوؤ-وكون،)ودولة،وإلكترون،صفر

كائناتحدودفىالتفسيريكونماكأفضلتفسيرهيتمالمرئىالعالما!نأيضا

.والحكوماتالعصبيةوالخلاياوالجيناتوالفوتوناتالذراتمل!،مرئيةغير.

الفلسفى،التحليلطريقعنفقطتلضحلاالعلمىللبحثالبناءةوالطبيعة

النظروجهة،الواقعوفى.الإلراكىالأعصابلعلمنتيجةأيضاهىوإنما

المطالبعلىإلايعتمدلاوأنهسلبى،البشرىالمخأنمؤداهاالتىالرائجة

تلقائيةفاعليةفىيكونالمخا!نإذ:خاطئةنظروجهةهى،للبيئةالخاطفة

.النومخل!حتىمتواصلة

52/5حصوالىفقطوزنهأنرغم،البشرىالمخأنفىالسببهووهذا

الكلية.الجسمطاقةمجموعمنه/ه02حوالىيستنفد،الكلىالجسموزنمن

شيئاليسبعيد،حدإلىالأساسيةالعقليةالعمليةوهوالحسى،الإدراكوحتى

أسااح+هـةأ!ةأ3جيمسوليمتعبيرحدوعلىتماما.بالمثيرمتقيدةعمليةإلا

جزءلماتىحيناعلىا:لنفسعلممإدئالكلاسيكىكتابهفىأ:098:!/)301

/خرجزء/فبئ،/!مظ/لط!/لشيءمنىحو/سظطرديئعقنلركهمط

مكتوبة)والكلمات*.ؤ/سظمق/لم..د/ئطلماتى/لأكلبىا/لجزءليهوق/ورل!
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9-3.الجزءفىالموضوعهذاإلىنعودوسوف(.مائلبحرفالأصلفى

إحداهمامنطقيامستقلتانوالماديةالواقعيةأنرغمأنهالقولوخلاصة

.الأخرىدونمنوسطحيةناقصةئكونمنهماواحدةكلفإن،الأخرىعن

لأنونظرامعا:الخارجىوالعالمالحسيةتجهيزالتاطبيعةإلىهذاويرجع

علينايفرضوهذاسطحيا.شيئاإلاالواقعمنلذركلافإنها،محدودةحواسنا

،بالحواستدركلاكائناتفنفلزض:الحسيةالمدركاتوراءنفكرأن

أننادرجةإلى،المؤشراتهذهتدمجوأدواتمؤشراتلضميمإلىبالإضافة

هووهذاالواقعى،العالمفىبالفعلتوجدأنهانتخيلكائناتنراجعربما

علىيلحونحينماحتىالماديةالواقعيةيمارسونالعلماءأنفىالسبب

الوضعبة.

مادىعالمفىالروحبة7-7

علموفى"للمادى!.المقابلهىالماديةاللغةفى*الروحى"كلمةتعلتر

أوالأرواحقبيلمنأشياءلؤجدلاالمناظرةالعقلوفلسفةالأحيائىالنفس

ووظائفهابشريةأمخاختوجدالمعرفيةالفروعهذهوفى.الماديةغيرالنفوس

مخوعمليةماديا،يكونروحىشيءكلالنظر،منالوجهةهذهوفىفقط

مخيةتكونلاالمجردالتفكيرمل!العلياالادراكيةالفاعلياتوحتىموجود.

الحسيةالعملياتمعأيضاثقيلنحوعلىمتشابكةتكونوإنما،فحسب

الفكرأنالفولوخلاصة.ول(ولهطةول!4كة،كلةكةشأ24م!2)9الحركبةو

شيءكلأنذلكعلىزدالجسد.منمتحرراوليسمتجسدايكونالخالص

العلياالمحافظةفاعليةهىالعقليةالفاعليةلأنما،حدإلىغاليايكونروحى
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التذريب،منطويلةسنواتتتطلبالتىالفاعلية،الأحيائيةمابعدالناحيةمن

والسياسية.الاقتصاديةالحريةمنوقليلأ

تعقيداأكثرحالاتهىاللاهوتىوالجدلواللقكيرالدينيةالعبادةوحالات

والتزاماتحادةأفعالاتتضمنربمالأنها،الأكاديميةالأعمالحالاتمن

نزيهة،ملاحقاتتكونأنعنبعيدةوهىفيها،يشلزكونالناسولأنغالية

والاستحسانالتعويضفىفقطفكرمعا.والآخرةالدنيافىالمكافأةويتوقعون

كانتسواءالجوائز:العادىالدينىالمؤمنعنهيبحثالذىالاجتماعى

فىالداخلةالجوائزمنأعلى،قبلمنكانتكماهى،أرضيةأوسماوية

المتوقعةالمنفعةزيادةفىالتبثالبوذيوننجحولقد.النزيهةالفاعليات

التفكيردونمنصلاتهمآلاتكرنكبإدارةوذلك،الأعلىحدهاإلىللصلاة

البدنى.الإرهاقبعضغيرشيءبأىالشعورأو

خنامبةملاحظات

المذاهب،منكاملةعائلةفهىجمع:علىيدلاسمالمادية،الختاموفى

الماديةأوالفيزيائيةالنزعة،الصارمإلى،الطبيعىالمذهبالمللطف،من

سلبية،نظروجهةهوالإلحاد،مذهبمل!،الطبيعىوالمذهبالاستبعادية.

يوجدالذىمايقوللاولكن،الطبيعةخارجشىءيوجدلايقولبأنذلك

وإنماأسطورى،الروحىبأنفقطالماديةئتمسكلا،العكسوعلىداخلها.

يتمسك،المثالسبيلعلى.الكونبطبيعةيتعلقفيماأيضانفسهاللزم

فيزيائيةالواقعيةالعلومكلتكونولذلك،فيزيائيةالأشياءكلبأنالفيزيائيون

وجهعلىوالميكانيكية،الفيزيائيةالنزعةوكانتالفيزياء.إلىالردتقبلأو

الأحياءأنرغمالللوير،وعصرالعلميةالثورةبينفيمامعقولة،الخصوص
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عامحوالىمنذولكن.الضعفمنبشيءتصيبهابالفعلبدأتقدكانت

بصورةعنهاالدفاعمتعذراالفبزيائيةالنزعةأصبحتفصاعدا.185

معظمترىفأنتذلكومع.الاجتماعىوالعلمالأحياءنضجتجاهملزايدة

الفيزيائى="المادئزمانهاذهبلظابقاتفىيستمرونالمعاصرينالفلاسفة

كيميكتب،المثالسبيلعلىالفيزيائية!.النزعة=و"الماديةالجسيمى"=

هولماوليس-فيزيائىهولما"ئابعا"بوصفهعقلىهوعماولأ!2()6!و

(.الخامسالفصل)تذكرأحيائى

وخاصة،فيزيائيينالفالثسفةمنفقطقلةتجدالحاضرالوقتوفى

نظامايكونأنمنبدلافيزيائىنظامالمخأنفىيعتقدونالذينالفلاسفة

الرائجالاعتقادأعنى،الغموضبسببولىقدزمانهمأنيبدوولاأحيائيا.

فىللغايةالمجددينالأحيائيينبعضسمىمللما،فيزيائيةبرمتهاالماديةبأن

انتقدواعندما+ميكانيكيين+أنفسهم،لوبوجاكبرناركلودملو،الماضى

ممالالةوبصورة.فيزيائيينكيميائيينبالفعلكانواأنهمرغم،الحيوىالمذهب

الاجتماععلمأنالحاضرالوقتفىفقطالاجتماعيونالأحبائيونيعتقد

ماأنالاجتماعيينالعلماءمعظمويعرف.طبيعيةعلوموالتاريخوالافتصاد

قيموجودفقطالسببكانلوالأحياء،علمإلىالرديقبللااجتماعىهو

ومع.الصحةمل!الطبيعيةالقيمإلىبالإضافة،الاستحقاقمل!اجلغاعية،

موضوعاتأمامالأمرغالبفىالمجاليفسحونللمجتمعالدارسينفإنذلك

هوالاجلضاعىالفعلمصدرأنإمايعتقدونلأنهم:خاطئلسببطبيعيةغير

الاجتماعيةالحياةوأن"الفرد"،مجموعهو"المجتمع!أنأواللامادى،العقل

فردية.باهتماماتكليةمدفوعةتكون
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رغمسنريعةبخطوةتلقدمالفيزيائيةغيرالعلومكانلب،ذلكغضونوفى

الطبيعى.والتضليل(الخصوصوجهعلىالجديدة)والكانطيةالمثاليةالقيود

واعنحتىالممارسةفىمهندسينالتنظيمومستوىالانبثاقأفكارواكشمبت

علىفلسفى.تعقيددونمنأعنىالأمر،غالبفىضمنيةبصورةذلككان

متعددالكاملالحىالكائنأنمعاصرأحياءعالمأىيعرف،المثالسبيل

لاأشياءلقعلالخلاياوأن،خلاياهمنخليةأىتملكهالاخصائصلهالخلايا

الأمورهذهكلالعلميةالماديةوشمتؤعبلقسرها.أنالجزئيةالأحياءتحاول

حتى،الفيزيائيةوالنزعةالطبيعىالمذهبيستوعبهالاحينعلى،الجديدة

أعنىللمئالية،الجذرىالإضافىالشىءمنالحقيقةإلىالأفربينكاناوا!ن

ا!نالقائلةالسريةالأسطورةفىلفماركالتىالمدرسةوهىالهرمنيوطيقا،

الأشياء.لتدعالكلمات

منضئيلةلجماعةالوحيدالاسلثناءمع-النشطاءالطبيعيونوالعلماء

كذلك.أنفسهميسموالملوحتىالماديينمنهم-الثنائيينالنفسعلماء

الزعمعلىالحباةقيدعلىأحياءأوكيمياءأوفيزياءعالميجرؤلا،وبالفعل

المتحررةالأروأحمل!لاماديةقوىمعتلقاعليدرسونهاالتىالأشياءبأن

تأييداالعلميةالماليةتملك:موجزةوبعبارة.والآلهةوالأشباحالأجساممن

ضرورىشرطأنهاعلىالبرهنةيجوزذلك،إلىوبالإضافة.الطبيعىللعلم

.العلومكلفىلللقدم

علميتقدملم،المثالسبيلعلى.كافيةتكونأنعنبعيدةالماديةولكن

تأملياكانلأنه،جالينوسوراءعشرالتاسعالقرنمنتصفحتىالنفس

التىاللحظةمنالوراءإلىالسوفيتىالأحياءعلمويعود؟محضبشكل
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فىالعقلانىالاختياروتأملات.رسميةعقيدةليسينكوخيالاتفيهاأصبحت

علىالتركيزرغمالمج!هذافىمشكلةأىتحللمالاجتماعيةالدراسات

ترتبطأنمنبدفلا،العلمشماعدأنالماديةشاتوإذا.الماديةالاهتمامات

والشائكةالعسيرةالمشكلةيلىفيمانعالجأنعليناويتعين.العلمىبالمحنهج

العقل.طبيعةوهىألاالماديينكلواجهتالتىالحدودأبعدإلى
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لثانيالجزءا

العقل
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الثامقالفصل

والجسمالعقلمشكلة

ثمومنلامادىأنههىالعقلطبيعةعنشيوعاالأكثرالنظروجهةا!ن

فىواسعنطاقعلىيعلقديزاللاأنهفلكعلىزد.الجسمعنفصلهيمكن

عندمانموتوأننانفوسا،نملكدمناما(الحياةقيد)علىأحياءنكونأننا

السابقةالأسطورةهذه6191()كريبكىسولأحياولقد.النفوسهذهتفارقنا

تكونأنيمكنلاالعقليةالعملياتأنبزعمهالتاريخقبلماإلىتعودالتى

ضروريايكونأنمنبدلاممكنارتباطهووالعقلالمخارلتاطلأنعصبية

يحتاجونلاربماالبديلةالعوالمفىالناسفإنثمومن-المنطقيةالناحيةمن

العوالم)أوالجهةميتافيزيقائحاولماكلهووهذاللتفكير.أمخاخإلى

بشيءالحالبطبيعةالنفسعلماءويخبرنا.العقلعنبهتخبرناأن(الممكنة

علمأنصارليهينظرالذى،بالمخيهتمونلاذلكمعأكثرهمولكنكثير،

هؤلاءالنفسعلماءكانوسواء؟العقلعضوبوصفهالإدراكىالأعصاب

يفعلونتراهموبالفعل.ثنائيينكانوالوكمايسلكونفإنهملا،أمالثنائيينمن

لهذه"المتضايف"أوالعصبى"القوام!عنكلتواكلماالللائيونيفعلملالما

القواملشكلالأرجلاعنبالقولشىءأشبههووالذىلالك،أوالعقليةالوظيفة

للمشى.المتضايفأو

عديدةأزمنةفىوالجسمالعقلئنائيةعلىالاعلزاضجرىذلكومع

الأوربية،النهضةعصرأواخرفىالمئال،سبيلعلى.القديمةالعصورمنذ
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بمعةفىالافتتاحيةمحاضرتهالتململمنبشىءيلقىأستاذكانوبينما

وتوقع،بالجسموعلاقتها،النفسطبيعةحولفيهيعلقدعماطلابهسألهباودا،

وكانماديا.أمروحياالأستاذكانإذامامعرفةيريدونكانواخلودها:

يلوسأجرا،والأعلىعصرهفىفلسفةأستاذأشهرالكريمونينى،سيزار

النف!مرفناءفىنظرهووجهةالافروديسى،الإسكندرعندالطبيعىالمذهب

،0162عاممنمتأخروقتفى،ذاتهالوقتوفى-الخصوصوجهعلى

خلرمنينظرأنورفضأرسطوعندالفلكعلمتدريسعلىحافظ

ول!ولع"(.)9491الجامعةفىزميلهجاليليوللسكوب

أساسيةبصورةطبيعيينعملينديكارتكتبلقريبا،ذاتهالوقتوفى

منخوفانشرهماعلىيجرؤولم،/كهـنطنفىورطلة/لطلمفىرطلة

وهلفلتوسلامترىجاء،الزمانمنبقرنذلكوبعد.التفليشمحكمة

المخبأنوجالينوسابقراطاقتناعتأكيدوأعادواآخرونوفلادمفةوهولباخ

اللعنةأنرغمواسعنطاقعلىمقروءةأعمالهموكانت.العقلىالعضوهو

المنفذأحرقهفقدلهفتيوس،/لروحكابحالةوفىعليها.صبتقدالكنسية

هارللى،ديفيدعندالعقلفىالماديةالنظروجهةمعالشمامحوجرى.العام

بأنالتمسكأجلمنالناشئةالولاياتإلىهاجربريسللىجوزيفولكن

المخ.بفناءلقنىالنفس

وتحدثاالعصبى،النفسعلموفرنيكبروكاابتكرعشر،التاسعالقرنوفى

أساتذةولكن،الطبيةالمدازسفىشائعايصبحأنقبلالفلسفىالنفسعلمعن

النينالسلوكيون،أصدرممالالة،وبصورةالإصغاء.يرفضونظلواالفلسفة

بينماالفترةفىتقريباالأمريكيةالنفسعلمأقسامعلىالسيطرةاعتالوا

التحليلأصحابأما.للسلوكالمخملاصةبعدمحكمهم0691،و0291
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استغرقوافقد،حديثوقتحتىالأمريكىالنفسىالطبسالواالذين،النفسى

الجسم.علىوسيطرتهاالنفسحولوتخيلاتهمأحلامهمفى

،الاعتقاداتوجودإنكارهووالجسمالعقللمعضلةحلوأسهل

يسمىماهووهذا.نلكونحووالمقاصد،والآمال،والمخاوف،والرغبات

علمإلىتنتمىالعقليةالمقولاتهذهكلبأنالزعمالاستب!ادى:بالموقف

أ،33طمثلا،)انظر،(العلميةقبلالمرحلةفىالنفسعلم)أوالشعبىالنفس

المؤثرينالأمريكيينالفلاسفةمنمجموعةالموقفهذااتخذولقد9991(.

وهوتشرتشلاند،وبول،رورتىوريتشارد،كواينأورمأنفانويلاردمل!

فعلرديعتبروربما،للسلوكيةصياغةإعادةيكونأنعنيزيدلاموقف

النفسية.العصبيةللتتائيةأولى

رايتهم،عرفواالعلنى،بالسلوكالسلوكيونأوالاستبعاديونتعلقوعندما

يفعله"مابوصفهاحتىأوللمثير"حيوأن"استجابةبوصفها،السلوكأى

مقولةنفسفىأخرىللقائيةوأفعالاوالعرقالتنفسوضعواوبالتالى7.حيوان

عنالطرفوغضوا.العشوبناءالمتاهةحدمل!غايةنحوالموجهةالأفعال

عجبولا.والانفعالالتصوروخاصة،نسلكلاعندماالمخيفعلهشيءأى

السلوكيشكلماعلىمخللفينيزالونلاالحيوانىللسلوكالدارسينأنفى

رعايةعلىحافظواالنفسعلماءأنالحظولحسنصكأ(.7أ،أ3(ء.لة)9"2

فئةبوصفهافيهاالتفكيريتمالتىللعقلالعلميةالدراسةبوصفهالنفسعلم

تعريفإعادةفإنذلكومع6ءول(.لأ.0891)2المخعملياتمن)فرعية(

نؤخرأنويجب؟عملياتوأية،أمخاخأية:سؤالينتثيرهذهالنفسعلممهمة

9-3.الجزءإلىالسؤالينهذين
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طبيعةأىاالكبرىالأسئلةجميعفىسؤالأصعبأنهىوالنتيجة

الفلاسفة،منالرغمعلىهذاويحدثفعليا.بحثاالمعملفىبحثهيتم(العقل

العلم.إدراكوراءيقعالعقلأنيعلنونالذينأك!حلملا،ولول)!2(ماكجنمل!

الأعصابعلمعنبسرعةالناميةالتقنيةالكتاباتبدراسةالانزعاجولماذا

بعضأنصحيح؟والجسمالعقللمشكلةالعلمىالتناولوهوالإدراكى،

العصبىالعلمىالتناولقبوليزعمونعددهميزدادالذينالعقلفلاسفة

ح!،ا!ياف-احتراق="الألمواحدا:مثالايستعملمعظمهمولكن.للمشكلة

نمطمنمستقبلاتمنالمثيراتفقطتنقلالأعصابهذهلأنخطأوهذا

المخ.منالعميقةالتجاويففىتحدثواعيةعمليةهوبالألمفالشعور:معين

أشياءبتكراربالإذنالأكاديميةالحريةشمويةعلىهكذانعتادأصبحناولقد

ازلراءمننكثرحينعلىأعنى،،المعنىمنفارغةحتىأومهجورة

نقبلتراناللسكوبه،خصمنالنظررفضواالذينالجامعةفىجاليليوزملاء

أعنىالمعاصر،العقلعلمإلىالنظريرفضونالذينالعقلفلاسفةجاداقبولا

الإدراكى.الأعصابعلم

الفكرىالأفقفىضيقمنيعانونلاالعقلفلاسفةمنآخرونوهناك

واسعةأنطولوجياإلىالافتقاربسببارتبكمنبالأحرىيعانونوإنما

نشرالذىول"هل!(،ءأ-لهس!7.3"742آهمثلاسيرلجونويخبرنا.وواضحة

العصبيةوالثنائيةالماديةيعارضبأنه،شاملةبصورةالموضوعهذاعن

للمخعملياتئشببها"العقليةالحالاتأنأيضايزعمذلكومعمعا.النفسية

آخر.نوعمنعملياتشمببهامانوعمنفالحالاتالعصبى.المستوىعند

هذاينكرناذلكومعلى.بالنسبةثنائيايبدوالصاعدةالسببيةعنالكلاموهذا

علىزعمالذىفختكارلعشرالتاسعالقرنفىالمبتذلبالمادىالكلام

لبسوهناكالصفراء".الكبديفرزكماالفكريفرز"المخأنمشهورنحو
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،الحالاتمنسلاسلالعمليات،التعريفبحكمهنا:أولىأنطولوجى

الفصلفىذلكعن)المزيدالحوادثشمببأنيفترضوحدهاوالحوالث

تسببلابذائهاط"3دىأسالمادة،المثالسبيلعلىعشر(.الرابع

ذلك.يسببالذىهوتعاطيهاوإنماال!وس

كلأنالمادىالنوعمنالنفسيةالعصبيةالواحديةصاحبيقرروسوف

للتغييراتبالنسبةصحيحنفسهالشيءوأن،للمخحالاتهىالعقليةالحالات

يقولسوف،المثالسبيلعلى.والعملياتالحوادثأعنى،الحالةفىالعقلية

التىالمخشبكةفىمعينةعمليةمل!نفسهالشيءهوبالغئيانالإحساسا!ن

عملباتتسببهاالمخعملياتكلأنأيضايقرروسوف.الجزيرةتتضمن

الدعوىيملكهذاأنأيضايعرفوربمافيه.تؤئرأوالمخفىإما،أخرى

علىعام2ه..طوال،الغربيةإلىبالإضافةالهندية،للماليةالأساسية

السلوكيين()أعنىفقطالاستبعاديينأوالمبتذلينالماديينوأن،الأقل

علىمعالجتهايمكنلاوالجسملعقلمشكلةأنجميعاويقترحونيرفضونها.

تاريخها.عنالمعلوماتبعضومع،واسعأنطولوجىإطارفىإلامفيدنحو

هذا.كلعنفقطخاطفةلمحةنقدمأنيلىفيمامقدورنافىسبكوننلكومع

ول!!ولح891كا!كازولولء!4ول44؟ولأ!ا891،نم6؟ءول0891،لا!3ء+فىالمزيد)و

ء،لة.8"2).

نمابدىحوار8-ا

!لحظاتمنذخجلتلقد:فيلسوف

فعلت.أننىأتصور:عالم

تخجل؟لماذا:فيلسوف
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للعلماء.الفلسفيةالسذاجةعلىتعليقكبسبب:عالم

واضحامثالاعمدغيرعنأظهرتلقدحال،كلوعلى.معذرة:فيلسوف

سببه،عقليةعمليةارلتاككفإنوبالفعل.المادةعلىالعقللقدرة

فسيولوجية.عملية،خجلك

عقليةعمليةأىأو،الارلتاكأنتنكريجعلكالذىما،يىسالكعلى:عالم

فسيولوجية؟عمليةهى،المسألةلهذهبالنسبةأخرى

نفسية.حدودفىنصفهالأننا:فيلسوف

وأستطيع.الكلامفىالإيجازبقصدأواللقليدبسببفقطهذاولكنآه،:عالم

أفسر.أن

الوقت.لدينا،انطلق:فيلسوف

مكانفىوليسمخى،فىحدثالبحثموضوعالارلتاكأولا،حسنا،:عالم

جسمى.عنبعيدايحلثأنعنكودعجسمى،فىآخر

العقليةالحوادثأنتخمينمجردإنهشيء،كلرغم؟عرفتكيف:فيلسوف

حقا؟،للمخحالاتهى

والدراساتالأذىدراساتلأنلا،تخمينمجردنعم،:تخمين:عالم

فىعملياتالانفعالاتوأن،تؤيدهسوفالكهربائيةالفسيولوجية

.القشرةتحتوالمناطقالقشريةالمناطقتتضمنالتىالمخشبكات

عقلىهوفيماالتفكيرمننكسبهالذىمابهذا.لكسلمتأننىهب:فيلسوف

عصبيا.بوصفه

الآلياتوكلآليتها.عنتكشفعندماعمليةتفهمأنتفهما.نكسب:عالم

.الأمخاخمل!ماديةأشياءفىعملياتتكونبحيثتحدث
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نناقشها؟التىللعمليةالآليةتكونأنعسىوماذا:فيلسوف

ملاحظتكاستماع:التاليةالسببيةالسلسلةستكون،تخطيطيةبصورة:عالم

الحياءأوبالغضبالشعور(-فيرنيك)منطقةفهمها(-السمعية)المنطقة

ومناطقالحجاجية،الجبهيةوالقشرة،الهايبوتلاموستتضمن)دائرة

الأوعيةوتوسيع-للمخالحركيةالدوائرلقعيل-(المخفىأخرى

ولكنبعد.تقدملمالتفاصيلبأنأسلمذلكومع.الوجهفىجداالرفيعة

بحثمشروعهىالصورةوهذههنا.هاموجودةالكبيرةالصورة

قصة.مجردوليس،كامل

مستوىمن،النازلةالسببيةمنحالةللتووصفتفقدفلكومع:فيلسوف

أدنى.مستوىإلىأعلى

أسفلإلىأعلىمنعمليةأسميهاأنأفضلأننعىغير.أحببتإذا:عالم

وتقبل،المخفىتحدثالعمليةهذهأنهىوالنقطة.الرأسفىتحدث

محض.بشكلعصبيةعلميةحدودفىالوصف

يظهرلانفسىمصطلحهى3ارئباك3الفعليةالكلمةهذا:فىأشك:فيلسوف

بقيةعلىذاتهالشيءينطبقوبالتأكيد.العصبىالفسيولوجىالمعجمفى

النفسية.اللغويةالمفردات

حيثمنتفسيرها،يمكنالعقليةالعملياتأنهىالنقطةولكن،صحيح:عالم

فإنذلك،ومع.عصبيةفسيولوجيةحدودفى،الأقلعلىالمبدأ

كيفيااختلافاتخلالف"عقليةشممىالتىالعصبيةالفسيولوجيةالعمليات

التىالأمورمنفإنهاشيءكلورغم:الأخرىالعملياتكلعن

اجتماعى.فراغفىتحدثلافإئهانلكومع.التطورفىحديثاوصلت
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انفعالهو،والشفقةالحياءشأنذلكفىشأنه،الارتباك،وبالفعل

اجتماعى.

بالتمييزوتحتفظ.النفسعلمولاالعقلىلاشمتبعدلافإنكوبالثالى:فيلسوف

.الاجتماعلعلمحتىوربما،النفسلعلمالمجالوتفسح،المستؤياتبين!

نوعمنعصبىهومامععقلىهومانطابقونحنهذا.فىلاشك:عالم

أيضاالاجتماعوعلم-الأعصابعلممعالنفسعلموندمج،معين

رداننجز!بايجاز،الاجئمهاعى.والفعلالتعلمإلىيصلعندما

إبستمولوجيا.اندماجافيهنحدثالذىالوقتفىأنطولوجيا

هذا.فىأفكرسوف:فيلسوف

علميةمشكلةهىوالجسمالعقلمشكلةأنتذكرولكنتشاء.مالك:عالم

يمكنلاأنهأيضاوتنكرولاهوئية.فلسفيةمشكلةأنهاإلىبالإضافة

بدلاالخصوصوجهوعلى.فراغفىمئمرةمناقشةتناقشأنلفكرة

شاملة.ماديةأنطولوجياسياقفىالعقلعنالماليةالفكرةمناقشةمن

فلسفيا.ساذجاسيكونأخرىبطريقةوالعمل

.االحجةفىجيدةنقطةوضعالعلمأنعلىتدلألمسة:فيلسوف

والدينوالفلسفةالطمئفا!8-2

والفلسفةالعلمتفاعلعنللغايةالمفهوميةالكبرىالأسئلةبعضتقع

والدين،والمجتمعوالععر،،والحياة،الكونوأصلالطبيعةومشكلات.والدين

هووماجيدهوماحولتدورمشكلاتفهىوبالتالى؟الفئةهذهفىتكون

وهىوحلهاوالاجتماعيةالأخالفيةالمشكلاتلتحديدفعلهينبغىوما،صحيح
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المشكلاتهذهمنمشكلةوأية.البشرىوالكسلالفعليثيرهاالتىالمشكلات

العلم-الثلاثةالمجالاتهذهاممنالقائلةالوضعيةللدعوىمضادمث!هى

تبادلى.بشكلمنفصلة-والدينوافلسفة

بالنسبةيصحفإنه،لمشكلاتبالنسبةيعجزالثلاثىالانقسامأنرغمولكن

أوالوحىإلىإمااللاهوليونيلجأحينعلىوبالفعلالمشكلاث.هذهلللاول

مشكلاتالعلماءيفحصبه،الموحىالمقدسبلكتابيسمىمالقسيرإلى

سواءالمشكلاتلحلجديرةمعرفةإلىيسعونإنهممعا:ونظريةتجريبية

يتعايشأنيمكنالقائلةالمسكنةالدعوىفإنثمومن.جديدةأمقديمةكانت

لعظيمزعمكمامتداخلةغيربسلطاتيتعلقانلأنهماسلمياتعايشاوالثينالعلم

كافبة.دعوىهى3حأولء7لا!أ405)لا)؟7991(جولدجاىستيفن

وجوديقررالدينلأن،الأنطولوجيةالناحيةمننزاعفىوالعلمالدين

ينكرحينعلى،الأجساممنمتحررةنفوسإلىبالإضافة،خارقةكائنات

علىلأنهأيضا،المنهجيةالناحيةمنالآخرمعأحدهماينسجمولاذلك.العلم

وجثوهاقدأنهميزعمونالدينرجالترى،الحقائقعنالعلماءيبحثحين

ظلفىجديدةحقائقعنحربحثيوجدلاأنهفىالسببهووهذا.بالفعل

استبدادى.حكمظلفىولا،دينيةلولة

مجموعةتكون،وبالفعل.والفلسفةالعلمبينالعالفةعنكهذاشيئاوقل

6المادةما:ذلكعلىوالأملالةواحد.وقتفىوفلسفيةعلميةالمشكلاتمن

عندتلحظأنكورغم؟العقلوما،الحياةوماالمصالقة،وما،السببيةوما

تزاللافإنهاوالكيمياء،الفيزياءحلتهاقدالأولىالمشكلةأنالأولىالوهلة

فرابنمايكلناقشهاالتىالأسئلةقبيلمنالفلسفيةالأسئلةمنمجموعةلظرح
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الحوادثهل،المثالسبيلعلى"كوبنهاجن".المشهورةمسرحيتهفى

ممالالة،وبصورةما؟مجربيستنطقهاعندماإلالقعلاالمجهريةالفيزيائية

؟11الحياة3ماالسؤالعنالآنحتىيجيبواأنالأحياءعلماءعلىيتعين

؟*العقلاماا:السؤالعنالآنحتىيجيبواأنالنفسعلماءعلىويتعين

شخص.أىلإرضاء

انقسم؟الهجينةالمشكلاتهذهمل!معالجةفىالمرءيشرعكيف

العلمعلىالسابقالمعسكر:معسكرينإلىالأسئلةهذهعلىالفلاسفة

أننجد،العلممنالإرشادالأوليلتمسحينوعلى.العلمىغيروالمعسكر

أنالدهشةإلىيدعولاالذىوالشيء.العنانمطلقتأملفىينهمكالثانى

العلمتجاهلفإنذلكومعالعظمىالأغلبيةيشكلونالعلميينغيرالفلاسفة

منه.التعلممنبكثيرأيسر

وفيكوباركلىمثل،للعلمالمشهورينالأعداءفحسبأعلترلاوأنا

وهوسرلوجنتيلىوكرولشهوبرجسونونيتشهوهيجلوشلنجوفشتهورسو

وستراوسونفتجنشتبنمل!للعلمالمتحيزينغيرالفلاسفةأعلترولاوهيدجر،

غيرالفلاسفةضمنأيضاأدخلوإنما.وهابرماسلويسوديفيدوكريبكى

علىسابقينعادةيعلترونالذينوالمؤثرينالعظماءالمفكرينبعضالعلميين

فىيعتقدونالثلاثةهؤلاءكلأنهووالسببوكانط.وهيوملوكمل!العلم

الخصائصتصورهاالتى،والمظاهرالظواهرهومعرفتهنستطيعماكلأن

والطعم.اللونمل!الكيفياتأوالثانوية

أننستطيع"لاأننامنمماحمأ0916(ك!!،مملاأأ.حء3أ،أ)28لوكحذرولقد

كيفنفهملالأنناخبرتنا،وراءالأجسامحركاتعن"متميزةمعرفةنملك
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لابصورةالحكيم!الفاعلشفاعةطريقعنإلافينا،الإحساساتتحدث

عنواليقينيةالكليةالمعرفةعنتماماعاجزيننكونوبالتالى".متناهية

الشكيةنزعتهأنفىالإطلاقعلىلوكيرتبولمبنا.المحيطةالأجسام

تماماتقدمتقدالعلميةالثورةدامتماالعهد،قديمةكانتالعلمبقوةالمتعلقة

()1687نيوتنرائعةأنعنغافلاكان،الخصوصوجهوعلى.بالفعل

الدقةوجهعلىتضمنتوالتى-!الرياضياتوأسسالطبيعيةالفلسفةا

ظهرتقد-معرفتهاإلىسبيللابأنهلوكقضىالتىالحركةقوانينبعض

لمالحظولحسنلمثسرى.بلفهملتعلقمظلىكتابهفيهأنهىالذىالعامفى

نيوتن.مذهبنصرمسيرةتمنعأنلوكلدىالهائلةالفكريةالسلطةشمتطع

للؤماسالمهمالعملعلىلقوقتبالعلمالثتعلقةالشكيةنزعتهفإنذلكومع

مبكرةبصورةالحديثالعصبىالتشريحوعالمله،المقاربالمعاصرويليس

2(.مءولأالم!2والذاكرةالحسىوالالراكالانفعالعضوالمخاعدترالذى

قبيلمنالسطحيةالفلسفةتحدثهأنيمكنالذىللضررواحدمئالوذلك

مذهبفلاسفةدافعالفلكعلمفى،المثالسبيلعلىالظواهر.مذهب

الفيزياءوفى،الكواكبنظامفىالأرضمركزيةنظروجهةعنالظواهر

السلوكية.فضلواالنفسعلموفى،الذريةالنظريةهاجموا

يسئعملوهلمالعلممحبةزعمواالذينالفلاطسفةمعظمأنذلكمنوالأسوأ

المثلسبيلعلىابيها.أشرناالئىالكبرىالمشكلاتمنمشكلةأىلمعالجة

آخرونوكرر،زائفةمشكلةوالجسمالعقلمشكلةأنالوضعيينبعضزعم

المقابلهىالأفكاربأنوأنصارهلينينوتمسك.المزدوجالوجهمذهب

القولمخه(يمكنمن)بدلاوحدهالبشرىالكائنأنفتجنشتينوزعم.للمادة

المحمولاتبهاشمتعملالتىالطريقةهىهذهلأنواعيا،بكونأويدركإنه
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منمجموعةمجردالعقلأنبتنام!لارىواقلزح.العاديةاللغةفىاد2!ة

فلاسفةمنوآخروندينيتدنياللتناهانظروجهةوهىالكفبيوتر،برامج

3أفالطونلشبيهوأحيا،نفسيةعصبيةثنائيةعنبوبركارلودافع.العقل

ذلكومع".السفينةإلىبالنسبةبالمرشدشيءأشبهالمخإلىبالنسبةالعقل

شىءأشبههووالذئ،العقليسببالمخأن،سيرلجونمل!،آخرونيؤكد

الوظيفةهوالمشىيكونأنمنبدلاالمشى،شمببالأرجلأنبتقرير

لثرجل.المحددة

منتنشأالعقلطبيعةحولالغريبةالفلسفيةالآراءمنمجموعةأنعلى

يجبالفلسفىالتخيلاممنالقائلة-واحسرتاهوالخاطئة-الضمنيةالأعراف

واحدةمعالجتهايمكنالفلسفيةالمشكلاتوأن،علميةاكلشافاتبأىيتقيدألا

لاالفلسفةابئتقولباراءأتمسكوأنا.جماعاتفىمعالجتهامنبدلافواحدة

منسؤالأىمعالجةيمكنلاوأنهجوهريا،ارلتاطابالعلمترتبطأنمنبد

ضوءعلىإلااللهمناجحةمعالجةوقائععلىينطوىالكبرىالأسئلة

س!!وللا!(ومعرفتهالواقعطبيعةحولتجريبياللاختبارقابلةدقيقةنظريات

)كا!002.

منعظيمةبعنايةدائماتحظىالعقلطبيعةمشكلةأنالقولخلاصة

بالأعمالوالمشتغلينوالشامانييناللاهوتورجالوالفلاسفةوالأطباءالعلماء

منقلةقدمتحينعلى،مهمةأخرىبمشكلاتيتعلقوفيما.السرية

على-فيهاالبحثأعاقواوقدالفلاطسفةمعظمنرى،مفيدةاقتراحاتالفلاسفة

طريقعنئتاولهامنبدلائنهأو،للحلقابلةغيرأنهابالزعمالمئال،سبيل

علىخاطفةنظرةنلتيودعناالكمبيوتر.تكنولوجياطريقعنأو،اللغة

مدرسةمنهارأىكلعلىبحماسةويوافق،العقلفىمؤثرةآراءثلاثة

معينة.فلسفية
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الكلا!مميكيةالنفسيةالصبيةالثنائية83-

العصبيةالثنائية.للعقلأساسيةلضوراتثلاثةالحاضرالوقتفىيوجد

نلتيودعنا.النفسىالعصبىالتطابقودعوىالكمبيولز،ونزعةالنفسبة،

ول!ول3!وله!أ،6891ع!دا!فىالثنائيةعن)والمزيد.عجلىنظرةعليها

891،كاوةلاء!ول4،له4!ولأكاا8791،ول)!س!ثاه!ءأول،4691هممأذس!7للأه5591،أ!اول

.2!6(

المادةاعنالقائلالقديمالرأىالحالبطبيعةهىالنفسيةالعصبيةوالثنائية

مريوجدأنيمكنمنهماالواحدوا!ن؟متميزانجوهرانأوكائنانوالعقل

فىيساعدأنأحدهمايستطيعلاولكنيلقاعلان،ربماوإنهماالآخر؟لون

وديكارتأفلاطونص!مشهورونفلاسفةالثنائيةعنودافع.الآخرلقسير

،جاكسونبينهممنالبارزينالأعصابعلماءمنقلةإلىبالإضافةوبوبر،

الأديانكلفىمكونعنصروهى؟وإكلسوسبيرى،وبنفيلد،وشيرينجتون

أماالجديد.والعصرالنفسىالتحلبلإلىبالإضافة،البدائيةالكونوعلوم

منجزءكلهيناتفسيرالقسروأنها،واضحةلتدوأنهافهىالعظيمةمزاياها

.الموتبعدالنفسبقاءعقيدةفىمتأصلةوأنها،البشرىالسلوك

يؤيدهاالنفسيةالعصبيةالثنائيةأنالأولىالوهلةمننجدذلكومع

ليبنتز،قانونضوءعلى،التاليةالمعروفةالحجةتأمل،وبالفعل.المنطق

ذاتها.الخصائصلهماكانفقط،وإذاإذا،يلظابقانالشيئينا!نالقائلة

العقلية.حالاتىعنمباشرةمعرفةلدىأ-

مخى.بحالاتمباشرةمعرفةأملكلا2-

معمتطابقةليستالعقليةحالاتىفإنليبنلز،لقانونوفقاثم،ومن

مخى.حالات
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منمجموعةمجردالعقلأنبتنامهيلارىواقترح.العاديةاللغةفىالنفسية

فلاسفةمنوآخروندينيتدنيالتبناهانظروجهةوهىالكضبيوتر،برامج

"أفلاطونتشبيهوأحيا،نفسيةعصببةثنائيةعنبوبركارلودافع.العقل

ذلكومعالسفينة!.إلىبالنسبةبالمرشدشيءأشبهالمخإلىبالنسبةالعقل

شىءأشبههووالذى،العقليسببالمخأن،سيرلجونمل!،آخرونيؤكد

الوظيفةهوالمشىيكونأنمنبدلاالمشى،شمببالأرجلأنبتقرير

لكرجل.المحددة

منتنشأالعقلطبيعةحولالغريبةالفلسفيةالآراءمنمجموعةأنعلى

يجبالفلسفىالتخيلا!نالقائلة-واحسرتاهوالخاطئة-الضمنيةالأعراف

واحدةمعالجتهايمكنالفلسفيةالمشكلاتوأن،علميةاكتشافاتبأىيلقيدألا

لاالفلسفةا!نتقولباراءأتمسكوأنا.جماعاتفىمعالجتهامنبدلافواحدة

منسؤالأىمعالجةيمكنلاوأنهجوهريا،ارتباطابالعلمترتبطأنمنبد

ضوءعلىإلااللهمناجحةمعالجةوقائععلىينطوىالكبرىالأسئلة

ح!وللاكا!ومعرفتهالواقعطبيعةحولتجريبياللاختبارقابلةدقيقةنظريات

.6002!(

منعظيمةبعنايةدائماتحظىالعقلطبيعةمشكلةأنالقولخلاصة

بالأعم!والمشتغلينوالشامانييناللاهوتورجالوالفلاسفةوالأطباءالعلماء

منقلةقدمتحينعلى،مهمةأخرىبمشكلاتيتعلقوفيما.السرية

على-فيهاالبحثأعاقواوقدالفلاسفةمعظمنرى،مفيدةاقتراحاتالفالشفة

طريقعنتناولهامنبدلائنهأو،للحلقابلةغيرأنهابالزعمالمث!،سببل

علىخاطفةنظرةنلتيودعناالكمبيوتر.تكنولوجياطريقعنأو،اللغة

مدرسةمنهارأىكلعلىبحماسةويوافق،العقلفىمؤثرةآراءثلاثة

معينة.فلسفية
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الكلا!مميكبةالنفسيةالصبيةالثنلئية83-

العصبيةالثنائية.للعقلأساسيةلضوراتثلاثةالحاضرالوقتفىيوجد

نلثيودعنا.النفسىالعصبىالتطابقودعوىالكمبيوتر،ونزعة،النفسية

3،يطهـ!ولهمأ،6891ح!دا!فىالثنائيةعنالمزيد)و.عجلىنظرةعليها

891ز!هلا!ص!!ولحهطهـ344أ!ا8791،ول)س!أولء!3ه469،13مأذس!7لأه،5591ن!اول

.2"6(

المادةابئالقائلالقديمالرأىالحالبطبيعةهىالنفسيةالعصبيةوالثنائية

منيوجدأنيمكنمنهماالواحدوا!ن؟متميزانجوهرانأوكائنانوالعقل

فىيساعدأنأحدهمايستطيعلاولكن،يتفاعلانربماوإنهماالآخر؟دون

وديكارتأفلاطونمل!مشهورونفلاسفةالثنائيةعنودافع.الآخرتفسير

،جاكسونبينهممنالبارزينالأعصابعلماءمنقلةإلىبالإضافةوبوبر،

الأديانكلفىمكونعنصروهىوإكلس؟وسبيرى،وبنفيلد،وشيرينجلؤن

أماالجديد.والعصرالنفسىالتحليلإلىبالإضافة،البدائيةالكونوعلوم

منجزءكلهيناتفسيراتفسروأنها،واضحةلتدوأنهافهىالعظيمةمزاياها

.الموتبعدالنفسبقاءعقيدةفىمتأصلةوأنها،البشرىالسلوك

يؤيدهاالنفسيةالعصبيةالثنائيةأنالأولئالوهلةمننجدنلكومع

ليبنتز،قانونضوءعلى،التاليةالمعروفةالحجةتأمل،وبالفعل.المنطق

ذاتها.الخصائصلهماكانفقط،وإذاإذا،يتطابقانالشيئينابئالقائلة

العقلية.حالاتىعنمباشرةمعرفةلدىأ-

مخى.بحالاتمباشرةمعرفةأملكلا2-

معملظابقةليستالعقليةحالاتىفإنليبنتز،لقانونوفقاثم،ومن

مخى.حالات
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الافكارأوالمباشرةالمعرفةاضلنلأن،مغالطةعلىتتطوىالحجةهذه

العقليةالحالاتأغىصكها،نتحثثالتىللموضوعاتخاصيةليسإليها

فىوالممنوعة)1(،المقدمةفىالمنسوبة"الخاصية"وبالفعل.المخوحالات

أومحسوساأومدركاالبحثموضوعلعنصركونفى!طتكمن)2(المقدمة

الملائم،ذاتهللعنصرخاصيةليسالفهمهذاولكنآخر.أوشيئابوصفهمعروفا

بمقتضىناجحاإدراكايدركربماذاتهلواحدالشيءمادام،الماهيات!تشاف

)لقيقآخرلوصفو!املركايكونأنفىيخفقنلكومعصفة،أواسم

لهذهبلنسبةصحيحاليسليبنتزقانونفظة،وبصورة(.الإشارةفىومشلزك

كلةلطحعول+(.914،ملأ)42المزيفةالخصائص

منلمجموعةعرضةالنفسيةالعصبيةالثنائيةأنذلكعلىزد

منها:قلةنذكردعنا.الحاسمةالاعتزاضات

التعبيروبالفعل4.أكالاا3ولأ3ا!دا(9!حولهءلااداآ22لأمفهومياغائمةالثنائية-أ

حالةهىحالةكللأن،الفروضأفضلعلىموجزعقلية!حالةالفعلى

مريضحالة،المثالسبيل)على:معينوقتفى)مادى(عينىمالشيء

علاماتهاقيمالتقريبوجهعلىتظهرهامبينوقتفىالمستشفى

يجمعتعبيرهو"والجسمالعقل8تفاعلوتعبير(.اللحظةهذهفىالأساسية

المثيراتعلىمنيعللافلزاض،وفقااللامادى،العقللأنالمتناقضات

طريقعنمباشراتأثيراالمادةفىالتأثيريمكنلاملالما،الفيزيائية

جيداتعريفاتعريفهيتمللفعلالحقيقىوالمفهوم.الانفعالاتأوالأفكار

المجالفعلفىمثلافكر.الماديةالأشياءإلىالإشارةطريقعنفقط

علىالنتزيكحامضفعلفىوفكر،طائرةأومنطادعلىالتجاذبى
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أوالمخدراتأوالخمرأوالقهوةفعلفىأو،نحاسيةنقدقطعة

المخ.فىالكوكايين

د41الة+3س!"*ح3الاالة،ولء+أكاأدامح+أح)6تجريبياللتفنيدقابلةغيرالثنائية

يفلزضملالما-مادىغيرشيءمعيتعاملأنيستطيعلاالمرءدامما

الدواء.وحبوبالمبضعملو،ماديةبأدوات-العقلأوالنفستكونأن

تعمل-أنويمكنللتغييرقابلةتكونفقطالماليةالأشياء،أخرىوبعبارة

ولكنكهذا،شبئايكونوالمخ.القباسألواتمل!ماديةأدواتعلى

التامالإخفاقخلسمنيلضحكما،كذلكلايكونالمادىغيرالعقل

أوالروحيةللقوىشديدةحساسيةلهمأنيزعمونالذينللأشخاص

بينوصلصلةيملالونأنهميزعمونالنينوالوسطاء،للطبيعةالخارقة

والمشتغلينالمغناطيسى،اللتويمفىالأرواحوعالمالأرضىالعالم

اسيكولوجيا.بالبار

ا!3ةول34ولولهح3أس!354لأاوله!"اكا4ول11فقطالبالغالعقلالثنائيةتدرس

يظهرالذىاللظورى،النفسعلممعمشمقةغيرتكونثمومنولن!ا.4

والاجتماجمةوالانفعاليةالمعرفيةالقدرات(وتتلاشى)تنمولتطوركيف

للفرد.الاجتماعىوالسياقالمخإلىبالإضافة

ا!ول4أ3ول13والإلراكىالحيوانىالسلوكعلممعمشمقةغيرالثنائية

الذى،خاصةالرئيساتعلمو،أولحهول3ز3(ولءأأللا"أحهأول!4أء7اهط(حهلا!

جمروهىالتطور.فىأقربائنامعالعقليةالقدراتبعضنقشحأننايظهر

لأنالإدراكى،القديمةالآثاروعلمالمقارنالنفسعلممعأيضامشمقة

للتغييراتنتيجةبوصفهاتطورتقدالعقليةقدراتناأنلقترحالعلومهذه
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منمستمدالدليلهذامنجانباأنصحيح.والاجتماعيةالأحيائية

الدراساتمنمتيندليلأيضايوجدولكن.التامةالإنسانمركزية

بشرية-فسيولوجياتوجدلنشيءكلوبرغم.والفسيولوجيةاللشريحية

الحيوانيةبرناركلودوتجاربللقردةالنقديةجالينوسدراساتمنذ

وا!نحتى،الحيواناتدراسةدونمن-الحالىوقتناحتىالكلاسيكية

والدود.الفاكهةذبابص!العرقيةالناحيةمنعنامتميزةكانت

بقاءوقانون4،اكالاأ،+33ء،!اهألا69الأ33ءأالفيزياءعنتخرجالثنائية5-

الطاقةابتكاريتمسوف،المثالسبيلعلى.الخصوصوجهعلىالطاقة

غيرفالثنائيةذلكومع.اللاماديةالنفسفىحادثةالمشىقراراعلترإذا

العلومكلأساسمنجزءاتشكلالتىالطبيعيةالأنطولوجيامعمشمقة

سوىغيرمعرفيافرعامخبلاالنفسعلميجعلوهذا.الواقعية

والصيدليةالجراحيةالأدواتأبهةمنالعقلعلمأيضاويحرمومنعزلا.

لاالتىالعقليةالاضطراباتناجحةبصورةيعالجأنلهتجيزالتى

النفسى.للعلاجشمتجيب

فىيسهمونالذينالباحثينحتى4ول+41134ولمولهس!3!3تربكالثنائية6-

المؤثرالادراكىالأعصابعلمأدبياتفىلحقيقةوفىزوالها.

الأساس!هو"صالصيغفىالجملالمرءيقرأماغالباوالاجتماعى

يمل!أويتوسط)أوينفعصو"العضو8عالعقليةللوظيفة(المتلازم)أو

مصادفةللصقالوظائفكانتلوكماع*-العقليةالوظيفةعينى(بمث!

خدمةفىوسائلهىوالأعضاءعلبها،سابقةتكونحتىأوبالأعضاء

الوظيفة(يفعل)أوص!العضو+يؤدىببساطةنقوللاولماذا.الوظائف
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المشى،تساعدالأرجلاعنالمرءيقوللاشيء،كلورغما.و؟ا

الذىماالمرءيشماعللاجرا.وهلم،الهضملحدوثلتؤسطوالأحشاء

الشم.أمالأنفأولا،يأتى

ويخططويقصدويدركوينفعليحسالمخاءنببساطةنقوللالماذا

هووالتؤسطوالمنفعةوالمتلازمالأساسعنفالكالممجرا؟وهلمويريد،

الوظيفة،هويهمماا!نالقائلة)الوظيفية(الفكرةويشجع،للثنائيةبقيةمجرد

دونمنمشىيوجدلاولكنالشىء.عنمسلقلبشكلدراستهايمكنوالتى

دونمنوظيفةتوجدلاعامةوبصفة.رئتيندونمنلتفسيوجدولاأرجل

المتلاشىتشيشايرالقطوابشمامة.وظائفدونمنعضويوجدولاعضو

علمأصحابمعظمأنصحيح)1(.العلمإلىلتتمىولاالخيالإلىلتتمى

و+ايأساسالعصبى""المتلازمتعبيراتيستعملونالإدراكىالأعصاب

ولكنلمخ.وظيفةإلى++بالإضافةشيءوجودافتراضدونمنالعصبى*

.يعنونمايقولواأنيتعلمواأنمنبدلاوإنماعذرا،ليسهذا

معظمعن4أدول3ول3ء،كااهفىا3!لأ!هأهطحلاالنفسعلمالئنائيةتعزل7-

الثنائيةبالقسمةمنهافرعأىيعترفلادامما.الأخرىالمعرفيةالفروع

الكوكبية"المتلازمات:المتلازمكلامتعميمئخيل.ء/الوظيفةالشي

و*المتلازماتالضوء+،لانكسارالضوئىو"المتلازم3،كبلرلمدارات

"،والدواماتلثنهارالسائلةو"المتلازمات3،الكيميائيةللنفا!تالجزيئية

،.)1(
فىتشيشايرللقطالغامضةيلطريقة+العجائببلادفى+اليسقصتهفىكاروللويسوص!

هذهوتئيرقط".دونمنعريضة"ابشمامةبتعبيرالعريضةابشمامتهيتركبينماالاختفاء

نألجسميمكنكيفوهو:الماضيةالستواتفىالفيزيائيينشغلسؤالاالخياليةالشخصية

)المترجم(.؟خصائصهعنينفصل
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نفسهالشيءوينطبقجرا.وهلمللتطور"،الحىالكائنو"متلازمات

"الأساسالشائعةالعبارةفىالحلهوكما3،+الأساسكلامعلىتقريبا

بقيةإنهالمنفعة":3لكلامبالنسبةكهذاشيئاوقلالقرار!لصنعالعصبى

علىأفالطونعندالمثالىوالمبداأ)كا!أآ،،+3الغائىوالمذهبالثنائيةمن

والقوةالأولالعضوهىالنفس11:القائلد!مأ(3)698:*الخصوصوجه

"سيكونأو،يصبحأو6يكونمالكلالمحركة

الفروضأسوأعلىمضادةومنتجةالفروضأفضلعلىعاقرالثنائية8-

الشيءو.4ول!)31!أ!كا-س!ولأ!؟س!ث!أ!ول4س!هلاولأعت40!ولشأأ،!س!،!ل!1330

فيماالاعتقاداتمن،الزائفةوالعلومالخرافاتمنوفرةأنتجتأنهاالمحقق

والتحليلالباراسيكولوجيا،إلىالموتبعدوالحياةللطبيعةخارقهو

الفروعكلفىالتقدمالثنائيةوأعاقت.العقليةالجيناتوعلم،النفسى

الأعصابوعلمالأحيائىالنفسعلموخاصة،العقلتعالجالتىالمعرفية

ولكنها.العصبيةوالهندسة،النفسيةالعصبيةالعقاقيروعلمالنفسىوالطب

فاعليناستعم!تزكيةحتىأودراسةمنالخبراءهؤلاءبعضتمنعلم

الشعب.فىوالتحكمعسكريةلأغراضنفسيامؤثرين

وفلسفيا.علمياغهاالدفاعيتعنرالنفسيةلعصبيةاللثائيةأنالقولخلاصة

العقل،فىالعلمىللبحثكبيرةغبةتكونبحيثشمتمرأنهافلكمنوالأسوأ

رائجةاللثائيةتزللانلكومع.العمليةنلأمراضالطبيةالمعالجةإلىبالإضافة

الأجهرةللائيةتتضمنوالتىبالكمبيوتر،المتعلقةصورتهاوخاصةجدا،

هذهمناقشةنؤجلسوف،فلكومعكلةط3/س!ممةد!4لل!هس!كة4ألمةول3ولوالبرامج

عثمرالثانىالفصلإلىالجديدبمسايرةلشحالتىاللثائيةمنالصورة
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؟المادةفوقال!هل8-4

فىكما،السلوكفىالإدراكىالتحكمإلىتقليديةبصورةالنظرجرى

العقللقوةدليلابوصفه،النفسوضبطوالكتابةوالرسموالقيادةالتجريف

النظريجرىماوغالبااء؟"ول!صا(.ا)؟7491"النازلة"السببيةأوالمادةعلى

5؟س!ح!ا")البلاسيبو(الخادعالدواءوتأثيراتالنفسيةالجسديةالتأثيراتإلى

الذاتلاحتزامالممرضةوالتأثيراتلللقاؤلالصحيةالفوائدوخاصة3،ححمآس!،

.المادةعلىالعقلقوةتمل!إنهايقالالاجتماعيةوالضغوطالمنخفض

العقل-سببيةتوجدأنيمكنلاعلمىمنظورمن،الحالبطبيعةولكن

الطاقة.وبقاءالتحرككميةعنتخرجسوفأنهافقطالسببكانإذا،المادة

مثل،العصبيةالحوادثبينذاتهالمستوىعلىسببيةعلإقات)أ(فقطهناك

أسفلمنالسببيةالعلاقاتو)ب(ما؟شيءمعرفةيسببهالذىالحزنأوالفرح

العصبية،غيروالجسديةالعصبيةالحوادثبينأسفكإلىأعلىومنأعلىإلى

.المحبوبرؤيةتسببهالقلبنبضةوشمريع،الرأسعلىضربةشمببهالغباءملر

تخفيففىالمستخدمةالخادعالدواءتأثيرات،الخصوصوجهوعلى

بشكلعلميةحدودفىالحاضرالوقتفىتفسيرهايتمالشفاءوتدعيمالألم

تربطأعصاباكلشافبفضلوجزئيافقط،تخطيطىبشكليكنوا!نتام،

ح5"هأ"4أص!.لة6!2ولكار4!"،مثلا)انظرالمناعةبجهازالثماغيةالقشرة

القوة،المثالسبيلعلىؤهول-اول41+ءأكا!7ء7/عكارأ4+كار53+كا،+،+لملم؟)دع.

أحياناتفسيرهايمكن(سلوك-معنى-)رمرلرمرالمرعجةأوالمعالجة

،أخرىجهةومن4ءولء!(.أ،،ح)9"2الكلاسيكىللإشراطحالةأنهاعلى

المخ.يولدهاالنموباطنيةأفيونيةموادالخادعالدواءمسكنيستخدمربما
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الذلىالألمإسعاففىكماالمكافأةلؤقعتشملالتىالخادعالدواءوتأثيرات

دائرةفىعمليةهىالبيضاء،السترةعلىالطبيبسماعةرؤيةمجرديحدثه

والشماتةالحسدمل!الاجئماعية،والأفراحالآلامأنتبينوأخيرا.معقدةمخ

فيزيائيةمثيراتتسببهاالتىالآلامشمتخدمهاالتىالعصبيةالدائرةشمتخدم

الخادعالدواءتأثيراتأنالقولوخلاصةكالة!لا+(.أ؟3،ءا!)9"2مؤلمة

.محدودةفوائدهاولكن،فسيولوجيةسببيةسلاسلفىحلقاتوهى،حقيقة

الانزعاجحالاتتقللأنالخادعالدواءمعالجاتشمتطيع،المثلىسبيلعلى

الخبيث.الورمنموتوقفأنشمتطيعلاولكنها،السرطانيسببهاالتىوالآلام

العقل-لفعلحالاتأنهاعتبارعلىالعادةجرتمااءنوباختصار،

بقية-المخفعلأو،المخ-المخفعلأنهالأمرنهايةفىتبينالمخ

إلىفرويدعندالنفسىالجسدىالخيالمنالتحولوهذا.الجسمعمليات

الرائدةللتجاربمتأخرةنتيجةكان،النفسىالعصبىالهرمونىالمناعةمبحث

سيلىوهانزالبدنى(التوازنبفكرة)والمشهورةكانونوالترأجراهاالتى

بصورةسايرهماومنالعالمانهذانأثبتوقد(.الضغطفىالبحث)أبو

وهو-أعلىجهازاتشكلوالمناعةوالهرمونيةالعصبيةالأجهزةأنحاسمة

والطب،للصيدلةالتركيبينهذينوأهمية.النسقيةللماديةإضافىنصر

واضحة.ستكون،الخصوصوجهعلىالنفسىوالطلب

الهرمونىالمناعةمبحثأنالتهكمإلىيدعوالذىالشيءأنعلى

تأثيرأصحاببالكلاموالمعالجونالكهنةيكونلماذايفسرالنفسىالعصبى

بصورةممرضاالاجتماعىالإقصاءيكونلماذالقسيرإلىبالإضافةأحيانا،

منأعلىالفقراءلدىوالفنائيةالمرضيةمعدلات،النحوهذاوعلى.حرفية
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حاجاتهمإشباعيسلظيعونلالأنهمفقطليس،الناسبقيةلدىمعدلاتها

يضعفالذىوهوسلبيا،اجتماعيالقويمايعانونلأنهمأيضاوإنما،ورغباتهم

المبكر،ا!لشافتدعمالنليجةوهذه.ء8ولح،(ل!ول9002مثلا،)انظرالمناعة

يؤلمأدتيمكنالنسبىاللقاوتأنمؤداهالذئ،الاجتماعيينالنفسعلماءلدى

والجسم.العقلمشكلةإلىنغددعناذلك،ومع.المطلقالفقرمنأكثر

عندماالتىالأدواتالأعصابمهدسوابتكر،الحاليةالسنواتفى

يتحكمأنللحيوانتتيح،حركتهشلتقردمخفىأومشلولمخفىتغرس

العملهذاالثنائيونويفسر.الروبوتىالذراعأوالكمبيولزمؤشرفى

فىيحدثماولكن.المادةعلىالعقلقوةعلىدليلابوصفهالفذالتكنولوجى

قشرةفىمنطقةأعنى،الجسممنواحداجانباأنهوالأحيائىالمهندسرأس

الحركاتينجزوتجعلهالعصبىالصناعىالطرفلتشط،الجبهةمقدمة

المعالجةوقوةالخادعةللأدويةالمسكنالتأثيرممالالةوبصورة.المرغوبة

المخفىلعملياتتأثيراتبوصفهافهمهايم!نللصلاة(بالثقةالجديرة)غير

ولا.الطريقطولعلىالمادةعلىالمادةإنها.الجسممنأخرىأجزاءعلى

سلاسلهىالسببيةالسلاسلدامتماأخرىبطريقةالأمريكونأنيمكن

8-أ.الشكلانظر.المادىالشىءفىتغيرهىحادثةوكل،الأحداثمن

الإصبع،-.+الحركيةالقشرة-4الجبهةمقدمةقشرة

الإصبعوحركةالإصبعتحريكقراربينالسببيةالسلسلة8-اشكل

ويرمزحادثةإلىالنجمةترمز.الحركيةالقشرةتنشيطعبرتمرالفعلية

الصناعيةالأطرافأصحابالمرضىحلةوفىعصبى.نبضإلىالسهم

اكية.اليدأوالكمبيوترمؤشرهىالأخيرةالحلقةتكون،العصبية
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النارأضرمواالذينالفيتناميينالبوذيينالرهبانوثباتلضميمولقسير

تفسيرهوالحربعلىاحتجاجاالماضىالقرنمنالسبعينياتفىأنفسهمفى

تلظلبهالذىالئحكممنتعقيداأكثرالحالةهذهالح!بطبيعةولكنممال!.

الذاتنكرانمنودرجةالإرادةحريةيسلالزملأنهالبومية،الحياةفاعليات

العاليون.الناسينجزهأنيمكنشىءأىيفوقمكشمباانفعالياوتنظيما

أممتعمداكانسواء،ولها(5+أس!ولهةأ!اول!ح!الانفعالتنظيم،عارضةوبصورة

شا(.7"33203)انظرالنفسعلمفىورائجمثيرموضوعهوللقائيا،

لقوةحالاتبوصفهاالحالاتهذهإلىالماديةالواحديةصاحبينظرولا

أنيمكنالذىللتحكمحالاتبوصفهاإليهاينظروإنما،المادةعلىالعقل

ومن.الجسمبقيةعلى،خاصةالجبهةمقدمةوقشرة،المخمنأجزاءتمارسه

أمللةوليستالنفسىالعصبىلللظابقأصلةهىنناقشهاالتىالحالاتفإنثم

فصلاالسلوكفىالإدراكىالتحكمأصبحوهكذا.اللظابقلهذامضادة

للهندسةالعلمىالأساسإلىبالإضافةالإدراكى،الأعصابعلمفىنموذجيا

العصبيةالهندسةلقيمأنفقطحاولولحعه)أ!(.02أ!ا!82!و)انظرالعصبية

وهيومديكارتعندوالجسمالعقلثنائيةصورمل!،بديلةعقلفلسفةعلى

وبوبر.وفتجنشتينوهوسرلوهيجلوكانط

عصبياصناعياطرفايغرسأويصممالذىالعصبىالمهندستأمل

شاشة،علىمؤشرايحركأنمنأعلىمنمشلولاشخصايمكنربماحركيا

أوالتكنولوجىالممارساق.الفعلهذاتخيلطريقعنفقطآليا،ذراعاأو

لامادلى.عقلعلىوليسللمخالحركيةالقشرةعلىالكهربائىالقطبيدفعالئقنى

علماءيتكلمإذ:المصطلحاتفىطفيفتغييريصحبهاهذهالتوجيهوإعادة
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4-"15ولكث!هأسفلإلىأعلىمنالسببيةعنالأحيائيونوالمهندسونالأعصاب

عنهانتكلمالتىالسببيةوالسلسلةكلة*ولل!4.04النازلةالسببيةمنبدلاول!3،أ،3ولهأ

الماديةالواحديةوتشكل.كاملةبصورةماديةإنهاإذ:لاماديةهوةتقطعهالا

علىعليها،وتحثالعصبىالصناعىالطرفوصناعةالعصبيةالهندسةأساس

اللطيفومن.الصناعةوتلكالهندسةهذهالنفسيةالعصبيةالثنائيةتعوقحين

تشجيعإلىبالإضافةوالمالالصحةتجلبأنيمكنالملائمةالفلسفةأنمعرفة

8-2.الشكلانظر.سبيلهاعتزاضأوالاجتماعىالتقدم

نص!/لطدئة

ذاتهالمستوى

نازلة

صاعدة

عقلىأ

عقلى

جسمى

/لئظئلة

-سكقلى2

جسمى

-عقلى

بو/حدل!/لطدلة

-عصبى2

جسمى

-عصبى

الجبهةمقدمةقشرةالجبهةمقدمةفشرةالنفس

إلحركيةالقشرةالجسمبقيهالبدن11

ا

العصبىالصناعىالطرف

11

اكىالذراع

)ج()ب()أ(

الفرضر)ب(الثتائى.المعتقد)أ(.أسفلإلىأعلىمنسببية8-2شكل

العصبى.الصناعىالطرف)ج(.المادى
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أسفلمنأعنى،أسفلإلىأعلىمنالسببيةعكسنتذكردعناوأخيرا،

فيهايشربمرةكلهذاويحدث.المخإلىالجزىءمنسببيةأوأعلىإلى

الكافيينيستهلك،وبالفعلالخمر.منكأساأوالقهوةمنفنجاناالمرء

التوالى.علىالنفسيةوالحالةالإدراكفىتأثيراتهمابسببلضاماوالكحول

خاضعةفعلهاطريقةتزالفلامشهورةالمادتينهالينوظائفأنورضكم

خلافعلىالعلماء،أنيثبتوهذاولس!3!ع!أ(.أص!.841"2مثلا)انظرللبحث

تحتالكامنةالآليةيكلشفواحثىجنبلهميسلزيحلا،العقلفلاطسفةمعظم

بها.يهتمونالتىالوظيفة

إليهاينظرالجسم-والعقلالعقل-العقلالسببيةالأسهم،موجزةوبعبارة

.الماديونوالواحديونالثنائيونيلتعهاكما

خطيرةالثنائية8-5

معالجةأىمذهبهمعالمتسقالثنائيةصاحبيرفضسوف

عصبيةجراحيةعمليةقبيلمنماديةوسائلتستخدمالعقليةللاضطرابات

أيضايرفضوسوفعصبيا(.المؤثرة)أونفسياالمؤثرةالدواءوحبوب

لمساعدةالعصبيونالمهندسونيصممهاالتىالعصبيةالصناعيةالأطراف

هذهكفاءةبسببولكن.المخفىخطيرةأضرارمنيعانونالذينالناس

الطبيبأوالسريرىالنفسعالمالثنانى،الأعصابعالميكونربما،الوسائل

العقولفىللتأليرويصفها،الفلسفيةبأمانتهللئضحيةاستعدادعلىالنفسى

أسرته.يدعمأنعليهيتعينشىء،كلورغم.مزعومنحوعلىاللامادية
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عنديزاللاالعقليةالاضطراباتتشخيصأنلهيؤسفالذىوالشيء

طبعةكلأندرجةإلىالموضوعصميمفىوهذاما.حدإلىبدائىمستوى

اللشخيصى*الدليلوهو،المجالهذافىالمعيارىالعملمنجديدة

المثال،سبيلعلى،جديدةمعاييرتقدمالعقلية!،للاضطراباتوالإحصائى

المبكر،والخبلوالاكلئاب،الهوسذهانبينالتمييزالصعبمنيبدو

الأعراضبعضأنأحيانايقالالذىوالسبب.الفصامتحديدإلىبالإضافة

شائعوضعهذاولكنذاتها.الأعراضهىالمخلالفةللاضطراباتالأساسية

تكونأنمنبدلابواحدكثيرعلاقةهىالسبب-العرضعالكة:الطبفى

العكسيةالمشكلاتلكلمميزملمحالغموضوهذابواحد.واحدعلافة

)انظرالفيزياءيالهندسةأمالطبفىكانتسواء(المطروحةغير)أو

ح!وللا!(.!6"2

نستبدلأنهوالعلاجأنأرى؟الموقفهذاتحسينيجوزحدأىإلى

)أوالعرضيةالأنماطبدراسات(العصبيةالعلمية)أوالجسديةالتصنيفات

معالحالهكذاوما،منفصلةتكونملائمتصنيففى)والفئات(.السريرية

فىقصوريسببهربماالعادىالهضمعسرمألوفا:مثالاولنأخذ(.الأنماط

الشاملالفحصيكشفوربما.المرارةأوالكبدأوالأمعاءأوالمعدةأداء

الملائم.العلاجيقترحوبالتالىالسببعنالأعضاءلهذهفحسب

غيرتشخيصهايظلإذ:موازيةالعقليةالاضطراباتحالةأنوأرى

فىالفلسفةهذهنصائحلأن،النفسيةالعصبيةللثنائبةالغلبةدامتمامحدد

ولكنبهانبدأأنوالأفضل،العقليةالظواهرأوالأعراضعلىتركزالعقل

السرقةهوس،المثالسبيلعلى.المخفىموضوعيةوقائعإلىنردها
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الاضطرابينمعالجةتتمذلكومعتماما،مختلفانسلوكانالمخدراتوتعاطى

يسددواءا،للأفيوناتمضادانالتريكسونطريقعنناجحةمعالجةمعا

ذاتها.المخدوائرشمتخدمبأنهاتوحىوالتىنفسها،الأفيونمسلقبلاث

فقط.تطرحهاوإنما،التشخيصيةالمشكلةتحللاوالأعراض

حالياالموجودةالنفسيةالأنماطدراساتتكملةأقترحوبالتالى

"مذعور"ملولشخيصيةعباراتتوجدلاحيث،العلميةالعصبيةبالتصنيفات

بعيد"،حدإلىو"مستهترمرضيا"و"مترددالقهرى"و"الوسواس3مفهوم+و

و"مشكلة"الممكناللوزة"اضطرابقبيلمنتشخيصيةعباراتتوجدوإنما

قشرةو"ضررالمذنبةللنواةالممكنو+الاضطراب"ممكنةهيبوتلاموس

التوالى.على"الممكنالحجاجىالجبهىالضرر3ؤ"الممكنالأماميةالجبهة

العقليةالاضطراباتأنالمفترضمنالحالاتهذهكلفىأنهلاحظ

أشياءأوبأسرهالمخاضطراباتتكونأنمنبدلاعضويةاضطراباتهى

جزيئية.شاذة

للمخأمراضاليستالعقليةالاضطراباتفإنأمر،منيكنومهما

السوداء؟للمادةاضطرابهوباركنسونمرض،المثالسبيلعلى،بأسره

ئشويةكبقعالزهايمرمرضويبدأ؟السيروتونينتوازنلايسلالزموالاكتئاب

مايلينفقدانإلىالمتكررالعصبىالالتهابويرجع،العصبيةالخلايافى

جرا.وهلم،الطرفيةالأعصابفىخطيراالمخفىبيضاءمادةا

اضطرابيوجدلاإذ:عضويةالنفسىالطباضطراباتكلوباختصار،

الاضطراباتهذهلضنيفيجبثمومن.خالصةبصورةوظيفىأوعقلى

وخاصةالجينى،النفسىالطبأنيسللزموهذا.عصبيةعلميةحدودثيم!
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واعدا،يبدولا،عقليةاضطراباتعن"!مسئولةمفردةجيناتعنالبحث

مفقودأوملتوجينمنأكثريتخذإنه.الأقلعلىالحاضرللوقتبالنسبة

الحدود.أبعدإلىمعقدخليةجهازفىأخرىوظيفةأيةأو،العقللتوجيه

وبالمناسبة.المستوياتمقياسمنتصفعلىالكشافنورتوجبهمنبدولا

الأكثريةتفضلهاوالتى،العقلفىالوظيفيةالنظروجهةعنالتخلىيجب

ومحفوفةعلمياسطحيةتكونبحيث،المعاصرينالعقلفلاسفةمن

طبيا.بالمخاطر

الجيشسكينالمسمىالنموذجنقبلأنمنبدلاأنناهذايستلزمولا

النفسعلموأصحابالدماغفراسةعلماءيفضلهوالذى،السويسرى

مستقلةقياسوحداتمنيتألفالمخإنالقائلالرأىهووهذاالتطورى.

علماءويعرف.واحدةعقليةوظيفةمنهاوحدةكلتنفذلتادلى،بشكل

أنظمةمعيتفاعلالمخفىعنصركلإنإذهكذا:ليسهذاأنالأعصاب

يكونالحالاتبعضفىأنهأيضاويعرفون.الجسمفىعديدةأخرىفرعية

المخ.فىواحدعضواضطراببسببجداالمخلالفانالعقليانالاضطرابان

وهوهنتجتونجورجالطبيبإلىنسبةاهنتجتونمرض،المثالسبيلعلى

النواةاضطراباتبسببالقهرىالوسواسواضطراباوراثىعقلىمرض

منذلكومع.الأساسيةالعقدلشملالئىالعصبيةالتجميعاتأحد،المذنبة

المث!،سبيلعلىمسيطر.عنصريوجدعصبيةدائرةكلفىأنهالصحيح

ولكن،لمسيةأوسمعيةأوبصريةمثيراتالرعبفىالسببيكونربما

هى:فالقاعدةثمومن.للرعبالمنوعةالصوركلمنجزءاستكوناللوزة

ممالالة،وبصورة.اللوزةافحص،المتكررةالمرعبةالأحداثلمعالجة
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تبينلوحتىالأمعاءافحصنوع،أىمنالمتكررالمعدةاضطرابلمعالجة

عن)والمزيدالدماغقشرةحتىأووالصفراء،الكبدهوالنهائىالمتهمأن

(.التاسعالفصلفىتجدهالرتبةفىالشماوىمعالتمركز

يصنفإنهإذمماللة،بطريقةعملهالسياراتميكانيكىويواصل

نقلوجهاز،والأسطوانات،الإشعالمعمشكلاتإلىالسيارةمشكلات

المتضررةالأجزاءتخمبنويحاولجرا.وهلم،الكهربائيةوالدوائر،الحركة

علىهم،للسياراتالميكانيكيينأنفىالسببهووهذا.السائقشكاوىمن

إنهمإذ:السريريينالنفسيينوالمعالجينالنفسعلماءمنكفاءةأكلز،الجملة

الاختل!إلىالعرضمنيلتقلونإنهمالعضو.عنالعرضيفصلونلا

التصنيفاتيفضلونأنهمفىالسببهووهذا.جزئيةمشكلةإلىالوظيفى

العرضبة.السطحبةالأنماطدراسةعلىالماهيةعلىالقائمةالعميفة

إنالقائلةالأنطولوجيةالدعوىهىا!أ،ول!33!ث؟أالماهية)ونزعة

المنهجىوالنظير.وعرضيةجوهرية:نوعينمنخصائصلهاالأشياء

لتعريففقطالجوهريةالخصائصاستعمالمنبدلاهذا:هوالماهيةلنزعة

الخصائصعلىللعناصرالدورىالجدوليرتكز،المثالسبيلعلى.الفئات

تغيرلاوالذرةونيوتروناتها.بروتوناتهاأعدادهىالتىللنراتالجوهرية

إلىيدعوالذىوالشيء.ا!كترونينأوا!كلزوناكشمبتأوفقدتإذاالنوع

الصفحاتبعضكلفمايرارنستالبارزاللظوريةالأحياءعالمأنالأسف

إلىيلتفتولم،مستقلعلمالأحياءأنفىواعتقد؟الماهيةنزعةضدالمؤثرة

الكبمياء(.مل!أخرىعلومفىالأنواعتعرفكيففحصمشكلة
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تكونأنإلىحاجةفىليستالفلسفاتأنإليهانخلصالتىوالنتيجة

الفلسفاتأنأؤكدوأنااجتماعيا.ضارةتكونألأيجبولكناجتماعيا،مفيدة

الباحثانتباهئحوللأنهاالعقليةالصحةعلىخطيرةالعقلفىالثنائية

يعنىلاوهذاالمن!.بعيدثمومنلامادىعنصرإلىالمخمنوالمعالج

الكلماتشيء،كلرغم:الكلاميةالمعالجاتلبعضالمفيدةالتأثيراتإنكار

حينعلئ،الذاتىللشفاءالمخعملياتبعضهايعززوربما،فيزيائيةمثيرات

وبعبارة.السيئةعاداتهيصححأنعلىالمريضالآخربعضهايحثربما

وليس،المخفىتؤثرلأنهاأعمالاتكونمابقدرجيدةالكلماتبعض،أخرى

الأسطورية.النفسفى

موضوجماالذاتيةتفسير8-6

خبرةحدودفىوصفهويحاولونالواقعىالعالمالذاتيونالفلاسفةينكر

النابضالعالمأوالمبهجةالأشياءالفينومينولوجيامؤسساكتشفوهكذاذالية.

نفسهفىمغموراالأكاديميةحياتهأنفقأنبعدفقطدا+(35اعح)0791بالحياة

وضعطريقعنإلاالأشياءماهيةفهميمكنلاأنهوزعم(،الذات)مبحث

بحثهأوقفولذلكيوجد(.لابأنهالزعم)أعنىقوسينبينالخارجىالعالم

بهالعودةمنبدلا،الرياضياتحتىشىء،كلأنوافترضالتعالى،عن

الرخيصة.الاجتماعيةالنزعةمننوعوهذا،اليوميةالحياةألفاظإلى

نحوعلىالكثيرينألتاعهمنأحدولاهوسرلينجزلمالحالوبطبيعة

سبيلعلى.المعرفيةالناحيةمنالرجعىبرنامجهموقتألىفىمتزايد

تشتعلوكيفالمطر،يتكونكيفواضحةبلغةيفسرواأنيحاولوالمالمث!،
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منيكنومهما.الاقتصاديةالأزمةلتشأوكيف،الأيضينبثقوكيفالنار،

المشروعكتابةأعادفقدشيء:أىيبتكرلمالمتأخرهوسرلفإنأمر،

وقبله،بقرنينذلكقبللهمخططاهيوموضعوالذىعمدبغبرالظاهراتى

الموضوعيةلقسيرفىالمشروعهذاويكمن.الوضعيينإلىبالإضافةكانط

ماخارنستحاول،المثالسبيلعلى(.المتكلمصيغ)أوذاتيةحدودفى

أ!5،أء3.ولها3الإحساساتحدودفىالفيزيائىالعالملنهسير

علموخاصةالعلمىالنفسعلميفعلهماعكسالدقةوجهعلىوهذا

موضوعيةحدودفىالذاتيةلقسير:والاجتماعىالمؤثرالإدراكى،النفس

الذينالجنوديعانيهاالتىالوهمىالوصلخبرةمثلاخذ(.الغائبصيغة)أو

هممنهايعانونالذينداممااذالية،الخبرةهذهأنأحدينكرلاحربا.خاضوا

بوصفهالوهمىالعضوالأبلزيعاملإذ:حقيقةولكنهايملكونها.الذينوحدهم

فلزةمنذيملكهلاموضعفىويحدده،بالفعلألممنيعانىماوغالباحقيقيا،

موضوعيةحدودفىتفسيرهامنبدولا،واقعيةعملياتهناك.طويلة

(.تجريبية)غير

"خطةحدودفىأولاالوهمىالوصلخبراتتفسيرجرى،الحقيقةوفى

بعديدومالذىالمخلفوالأثر،الجسديةالحسيةالقشرةعلىالمحفورة*الجسم

جدا،غامضةالقصةهذه)9891(ميلزاكرونالدووجد.البترعملية

الذينالأشخاصأنمل!-المعطياتكللقسيرعنعاجزةأنهاإلىبالاضافة

الناسبعضأنحينعلىفيه،بألميشعرونربماوصلدونمنيولثون

مثيراتتحتفيهابالألمالشعورعنيعجزونكاملةأوصاللديهمالذين

!بقالبنولدأنناخمن:الخاصةنظريتهميلزاكاقلزحوبالتالى.مؤذية
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العصبيةالشبكةهذهوأنبعد.فيماالخبرةتعدلهوالذى،نفسهللجسم!مبى"

وتعطيناتصفيها،الجسممنالمدخلاتكلتقبلأنعنبعيدا،الجزئية

كله.جسمنابامت!الشعور

لللم،الخلقيةالحساسيةعدممنالشديدةالحالاتالفرضهذاويفسر

هذاالإضافىالبحثيعدلوربماعصبى(.)مرضدللماللالقائىوالظهور

أنوهى،الأساسيةبفكرتهالأرجحعلىيحتفظبديلأىولكن،التخمين

ووحدة،عامةبصفةخبرالتاوكللأجسامنا،الذهنيةالصورترسمأمخاخنا

شيء.كلقبلالخبرة

العلمية،الثورةمعمنسجمموضوعياالذاتيةتفسيرأنالواضحومن

ويتطلبوذالتا.مثاليايكونأنمنبدلاوواقعىمادئلأنهاللتوير،وعصر

لأن"تعقل"،أمخاخإلىمخبلاعقولمنالانلتاهتحويلالمشروعهذاإنجاز

الأنظمةتجعلالتىالعملياتهىوهذه،الآلياتعنالنقابكشفهوالتفسير

حديثمدرسىكتابيقرركما،وبالفعلء!وللاكا!.)!6"2لتكلكالمادية

العقليةالعملياتتفسيرهوالإدراكىالأعصابعلملمجالالرئيسالهدف3

الجهازوبقيةالمخفىالمناسبةالمناطقووظيفةبنيةحدودفىوالسلوك

س!+داع(3(ء.ا!.8"2.)57العصبى

العصورمنذالماديينالفلاسفةراودحلماكانالهدفهذاوتحقيق

انزع؟العظيمالمشروعهذاصياغةشملظيعولن،الفلسفةهذهأسقط.القديمة

للعملباتالعصبىو!المحلازم"و"القوام"""الأساستجاهل؟عقليبقىولا،المخ

ىأفإنثمومنفهمها.فىبالأملمعقولبشكلالاحلقاظيمكنولا،العقلية

العقل.علممنعاموخمسمائةألفينتمحوأنبدلامخبلاعقلفلسفة
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خثاميةمظات

كلفىالمشكلاتأصعبهىوالجسمالعقلمشكلةأنإذنتجدوأنت

اللاهوتىالسوريطوقهاالتىالمشكلةوهى،والموقرةالكبر!العلميةالأسئلة

الخاصةكانتفالنفسذلك،فىغرابةولا.فلسفىضبابويلفهاالسميك

علمتعلميرفضونالذئوالفلاسفة،والدجالينوالشامانيين،،للكهنةاللقليدية

هذهمثلتوجدلابأنهبجرأةيصرحونتراهمذلكومع،الحديثالنفس

خفى.العقللأنأوعقليوجدلالأنهأوحلها،قدأفلاطونلأنإما،المشكلة

رأىاهحولأالاأ3أ!اولول.3991()36ماكجنكولينيقشح،المثالسبيلعلى

جيمسوليماقتبسهوالذىعشرالتاسعالقرنفىالفيزيائىلتثلجون

إلىالمخفيزياءمن"الانلقالانالقائلا)ألث!،أ+،4ح+أكال0918،3(:ا)147

يمكن"الذىولكن"،تصورهإلىشيللاأمر!وللوعىالمناظرةالحقائق

إبستمولوجيامفهوماوليس،نفسىمفهومهوفيه(اللقكيريمكن)أولضوره

المعرفة.منمعينةمجموعةضوءعلىفرض(احتمال)أومعقوليةصو

السلطة،منالحججإلىالفلاسفةيلجأأنيلؤقعلاذلك،إلىوبالإضافة

المزعومةالسلطةتكونعندماوخاصة،ماكجنمارسهاالتىالطريقةوهى

يتوقع،والجسمالعقلمشكلةحالةوفىئماماابعيدمجالفىشهرتهااستحقت

السلطةهوالعلموهذاالأدراكى.الأعصابعلمعلىالفلاسفةيعتمدأن

قائمةولكن.العقكفيلسوفبهايعلزفأنيجبالتى)المؤقتة(الوحيدة

مرجعينإلالتضمنلمصفحاتأربعمنوالمؤلفةالطويلةماكجنمراجع

النفسى،العصئبىاللظابقلأنصارمرجعاالإطلاقعلىلتضمنولم،علميين

الأدراكى.الأعصابلطمالفلسفىالدافعيكونأنلضادفوالذئ

العقل.مسألةحولعصرنافىالعقكعلماءفيهيفكرمانكلشفدعنا
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التاسعالفصل

اللينالمخ.العاقلةالمادة

والعامةالأساسيةالسماتيعالجالأنطولوجيامنفصلهىالعقلفلسفة

سابقةمرحلة)فيتقليديةإماتكونأنويمكنالبشرلى.للعقلبعيدحدإلى

بكلماتاللقليدية،العقكوفلسفة(.العلممن)منطلقةمعاصرةأو(العلمعلى

وهذهاللامادى.العقلفييحدثعقلىشيءكلإنالقائلالفرضهى،قليلة

أصحابنظروجهةإلىبالإضافة،والكهنةالشامانللننظروجهةهى

،المثاليونالفلاسفةويلتقىالجديداالعصروعبادوالوسطاء،،النفسىالتحليل

علماءمنكثتنإلىبالإضافةواقعبين،لمتكلمينالمتحيزينغيراللغةوعلماء

أول!ةابتنامهيلارىالمشهورالفيلسوفووضع.الرأىفىويلققون،النفس

مننصنعأن"يمكنبالذكرجديرنحوعلىالمسألة+أ!،أ،دماع.7391()192

الممكنةالعوالمميتافيزيقامؤسسوينكر+مادةتكونولنالسويرى،الجبنة

لامخيةحالةيتخيلربماالمرءلأنالمخحالاتمعالعقليةالحالاتتطابق

مخيةحالةدونمنتوجدالعقليةالحالةأنإلىبالإضافة،عقليةحالةتكون

الزومبياتأنفحقيقةالنحو،هذاوعلىص!كلما"أمح!أ(.،)791أ-162)63مناظرة

العقل.لعلممتحيزةغيرالعقلفىفلسفةلتدعيمشمتخدمللتصورقابلة

العصورمندالماديينوالفلاسفةالطبفىالباحثينفإن،العكسوعلى

وفرنيك،بروكامنذالإدراكىالأعصابعلمأصحابإلىبالإضافة،القديمة

ونشعرنفكرنحن،ببساطة.الأمخاخفىتحدثالعقليةالحقائقكلأنافترضوا
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ضددفاعأفضلدائمايعلترالرأسقطعأنفىالسببهووهذابرعوسنا.

بطببعةهوالعقلفىالماليةالفلسفةلهذهالمنهجىوالشريكالخطير.التفكير

الرس،العقلتف!لكى:القاعدةفىلالخيصهايحوزالتىالاستراليجيةالحال

وجهعلىوهذا15.س!4،اول4!(33س!طأولق.34لأةولأس!"؟ا17!ولا4ة!6ولالحىالمخ

)9491(هبدونالدكتبأنمنذالإدراكىالأعصابعلميمارسهماالئقة

لتألف،المثالسبيلوعلىح+ولح(.3،س!.ا!2مو8مثر،)انظربحثهمشروع

.متفرقنحوعلىالموزعةالعصبيةالخلايامنمجموعاتمنالذاكرةآثار

يمكن،اللوزةفىمحفورةهىالتى،الخوفذكرياتأنفىالسببهووهذا

للمخ.الفرعىالجهازهذامنأجزاءاسلتصئالطريقعنحرفياقللها

يصفأنيمكنمخبلاالنفسعلمأنإن!رهإلىسبيللاالذىوالشيء

ظاهرةأىيفسرأنيمكنلاولكنصحيحا.وصفاالعقليةالظواهربعض

ح!ولول!(،!6791آلياتعنالكشفيستلزمالحقيقىالتفسيرلأنمنها،

أنظمةفىعملياتالآلياتكلذلكإلىوبالإضافةعء+أ*طح!7.أس!ا!)5"2

العقليةالاضطراباتأنهوالملضمنالطبىوالمعنىس!!+ول!(.2هه)!6مادية

ومع.عصبيةعملياتتعطلمعالجاتتلظلبللمخأمراضهىالخطيرة

علمدمجمنبدفلا،اجتماعيةبيئةفىمغمورةالحيةالأمخاخدامتماذلك،

علمهىوالنتيجة.الاجتماعىالنفسعلمفىالانفعالىالإدراكىالأعصاب

0"هاح!شأ(.2هه6مثلا،)انظرالاجتماعىاكىالأدرالأعصاب

إذافقطتدعيمهايمكنالعقلىالعضوهوالمخا!نالقائلةوالدعوى

غيابفى،النومفىحتى،لالينلابصورةناشطايكونالمخأنافترض

بوصفهإليهنظرإذا)روتينية(:غبيةوظائفيؤدىبينما،الخارجيةالمثيرات
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الذاتىوالدفعبالتلقائيةموهوباأعنى-نفسهويدركذاتهيثيرأنعلىقادرا

ذاته.يصلحأنعلىالقدرةإلىبالإضافة،الذاتيةوالبرمجةالذاتىءوالمل

نأيمكنللمخوحدهالفهمأنافتراضأنفيهشكلاالذىوالشىء

أكبرالتجريبىوالعملالابداعفىاسلثماراتيسللزمالعقلفهمفيينساعد

إلىللنفسالقديمةالدراسةمن،بسيطةمنافسةآراءأىقبولمنبكثير

تصادفالبشرىالمخلأنوذلك،الحديثللعصرالملائمةالحسابيةالنزعة

ولح!أأولااهلكينقلوكما.العالمفىالحدودأبعدإلىالمعقدالنظاميكونأن

يكفىحدإلىبسيطاالمخكان!إذاالاصطناعى:الذكاءفىالشهرةصاحب

نسلظيع".لاأننادرجةإلىأيضابسطاءنكونفسوف،نفهمهلكىلنا

النفسىالصبىالئطابق9-ا

أهمية،الكلاسيكيةالثنائيةبدائلأكثرعلىعجلىنظرةالآننلئيدعنا

)في.النفسىالعصبى)الهوية(التطابقفرض(بالأحرى)أونظريةأعنى

نسقاتكونوإنماضالا،تخميناالملائمةالنظريةتكونلا،الدقيقةالعلوم

الردىالتخمينهووهذا4ء4-ءأ،ء"،5"لأط(.أ،حداء37لأ3ولءأاستنباطيافرضيا

بعيد،حدإلىدقيقةوبصورة.عصبيةعملياثالعقليةالعملياتكلالقائل

.-نمانبحيث،المخجهازفينعمليةتوجدم،عقليةعمليةلكلبالنسبة

والشعورالبصرى؟للجهازالمحددةالوظيفةهىالرؤية،المئالسبيلعلى

واتخاذوالتروى؟اللوزةفيالمتمركزللجهازمحددةوظيفةبالخوف

مثلا)انظرجرا.وهلم،الأماميةالجبهةلقشرةمحددةوظائفهىالقرارات

ولا!كا!4!0891ح!وللاكا891ز!ه*ولس!!ول!طح،4"2لأ؟س!+891زهمحأ*لاه!

.(7،2002هولول!أكا3لم!ا8991،مخؤأط3991
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عينى،شيئءفىعمليةبوصفها"وظيفة"كلمةتفهمالحالىالسياقوفى

فىالقراروتشكيل،الدمويةوالأوعيةالقلبنظامفيالدمدورانقبيلمن

يمكنالتىالوظيفةهىسللجهازالمحددةوالوظيفة.الأماميةالجبهةقشرة

ولكنجدا،كثيرةوظائفالمخيؤدى،المئالسبيلعلى.وحدهسيؤديهاأن

السابق،التقريرمنالسيناتالوظيفيونويشطب.يفكرأنيمكنوحدهالمخ

علىوالمثالالوظانف.لأداءوسائلمجردبوصفهاالأعضاءيتصورونأو

ومخه.العقل:وإكلسبوبركتابعنوانهوالتفكيرفىالغائيةالطريقةهذه

ذلك؟ونحو،وأحشاؤهوالهضم،وأرجلهالمشىيكونلاولماذا

قدأفلاطونأنأرسطورأىالذىللخطأعرضةالوظيفيونويصبح

الأجسامعنالكلاممنبدلاذاتهافىالحركةعنالكلامخطأ:ارتكبه

والانفعالىالإدراكىالأعصابعلمأنصاريحاول،العكسوعلى.المتحركة

فىيعملونإنهمآلياتها:عنوالكشف،المخفىالعقليةالعملياتتحديد

انظر.الهضمفسيولوجيافىالآخرونالعلماءيعملمدالما،العقلفسيولوجيا

أ9-جدول

قليلة.كلماتفىالعقلفسيولوجيا9-أجدول

العضو

لوزة

السمعىالجهاز

المخجذع

اخليةاكالأنفيةالقشرة

ةلمحددا(ظائفلوا)ظيفةالو

بالخوفالشعور

السمع

اليقظة

المكانيةالبيئةخريطة
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الحصين

يرةالجز

المتكئةالنواة

الشميةالبصلة

الأماميةالجبهةقشرة

البصرىالجهاز

الوسطىالأماميةالجبهةقشرة

كلهالمخ

الذاتىوالتوجيه،الأجلقصيرةالذاكرة

الاشمئزاز

الابتها!

الشم

التنفيذيةوالوظائفالمعرفىالتحكم

لرؤبةا

رالقراويرالتقد

عىالو

صياغتهلتمماغالباالنفسىالعصبىالتطابقفرضأنلهيؤسفومما

شائعةصورةوفىبه.التمسكيزعمونالذينالنا!منحتىسيئةصياغة

+المخأخرىصورةوفىا!!ول!(.5491.3)55"المخمنتجاتوالوعى"الفكر

وظيفةيسببالعصبى"التشريحعامةبصفةأوس!امم!س!3()7991"العقليسبب

الثانويةالظاهرةلمذهبالمتعمدةغيرالصيغمنصورتانوهما3عقلية

النليجةهىالعقليةالأحداثانالقائلالثنائىالمذهبأ!ح،9أ*ولح+أهولءط3،ول

.للمحركاتثانويةنتيجةالضوضاءتكونصالما،المخلفاعليةالسلبيةالئانوية

يتمالمنتجلأن،خاطئةالثانويةالظاهرةمذهبمنالإنتاجوصورة

قابلوغيرمصدرهعنللانفصالقابلاشيئابوصفهعامةبصفةفيهالتفكير

مذهبمنالسببيةوالصورةللكبد.منتجالصفراء،ذلكومثال-فيهيؤثرلأن

تقومولاالحوادثبينلقومالسببيةالعلاقةلأنأيضاخاطئةالثانويةالظاهرة

نليجةلبسالدوران--المث!،سبيلعلىفيها.تحدثوالحوادثالأشياءبين

الأساسيةووظيفتهالعجلةلقعلهماالدقةوجهعلىهووإنما،للعجلة
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وإحداث،الاحتكاكطريقعنالتسخينهوالانزلاقإلىبالإضافة

+الأساس"أوالفيزيائى""المتلازمهىالعجلةوليستجرا.وهلمالضوضاء،

أوالدوران"تنفع"العجلةا!نالقولمشماويةبصورةالمحالومن.للدوران

منبدلاالمرءويقول.للدوران3المادى"الأساسإنهاأوعينى"بمثال"تملاله

الثانوية،الظاهرةمذهبعكسوعلىذلك،منوبدلايدوراالعجلا!نذلك

ما،المخفىيؤثرأنمنبدورهبدلاالعقلفإن،العقليسببالمخكانإذا

3!ط(.فى3)6392أجثيدةسببيةسلسلةلتدأحادثةكلدامت

ماهىوإنماله:نتائجولاللمخمنتجاتهىلا،العقليةالوظائفاعن

للعضلةعنتجهولاالعضلةانقباضمشماوية،وبصورة.المخيفعلهأنيمكن

س!!ولول!)انظر.المحددةالعضلةفاعليةمجردهووإنمالها:نتيجةهوولا

الواحدىالنفسىالعصبىوالفرض(.المحددةالوظيفةمفهوملتشكيلا89!ه

+مناطق3ملو،المخأنظمةفىعملياتهىالعقليةالعملياتأنببساطةهو

المخية.القشرةفىاللغة

وكان،وجالينوسأبقراطمنذالطبىالنفسلعلمأساسياكانالفرضوهذا

الحالبطبيعةيمل!وهو.المثاليينوالفلاسفةاللاهوتيينمنأيضامستلافا

خريطة*رسميحاولوكلاهما،الإدراكىالأعصابلعلمالمركزىالافتراض

فىيلتينالخريطةهذهأنبالتحنيرأعجلدعنىفلكومع".المخعلىالعقل

الجزءانظر.لمنطقةواحدمقابلواحدخريطةعنتمامامخللفةأنهاالنهاية

+9:4

ارلتاطمجردوليسمعينا،تطابقالقررالماديةالواحديةأننؤكدولكى

تكنلمابئبعيدحدإلىواضحةبصورةصياغتهانعددعنا،موازاةأو
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ا!نبحيثالمخنظامفىنعمليةهناكم،عقليةعمليةلكلبالنسبة:متحذلقة

للمخبنظاميوجدفعقليةوظيفةلكلبالنسبةمش!اوية:وبصورة.ن-م

مفقودا،أوبأذىمصابابكانإذاهى:الطبيةالطبيعيةوالنليجة.فيؤدى

الظهور.فيتخفقأوإعاقتهالتمففإن

تجريببا.للاختبارقابلالصيغةهذهفىالنفسىالعصبىالتطابقوفرض

أوصيدليةوسائلخائلمنالعصبيةالأنظمةتغييرالممكنمنوبالفعل

وقياسول+(،3)اختصاراالجمجمةعبرالمغناطيسيةالإثارةأو،جراحية

المغناطيسىبالرنينالتصويرخلافوعلى.السلوكفىالناتجةالتغييرات

المغناطيسيةالإثارةفإن،معينةعقليةوظائفيكشفالذىأ"ول()اختصارا

مزاياهاابعضقياسرأسعلىبعضهاتغيرالجمجمةعبر

والالبئاقالعارضية92-

مشكلةكريبكى،وسول،بتنامهيلارىمل!،العقلفلاسفةبعضناقش

بعيدحدإلىالشائعةالخيالاتوبعض.تامةخبالاتضوءعلىوالجسمالعقل

والزومبيات+!،؟+-3!الجافةوالأرض6،ع4ولأولأ!(!!وعاءفىالمخهى

استخدمهوقد،الأخيرإلىنلمحدعناكة"3.طحع+فيلمفى7و"الناقلس!ا؟+أه3،2

!العارضيةيسميهمالتوضيحولهدلا!ح!ا!)ول.6"2()و-8كليمجايجونا

إلىبالإضافةالفبزيائى*،علىللعقلى3ءحولص!أولء+عمولالإضافى()الحدوث.

للمادبة.الرديةأوالفبزيائبةألصورةدعم

كلوتجمع،بالحاحشخصاتجردخياليةوسيلةهوالمذكورو"النافل"

المعلوماتهذهوتنقل،النسبيةوأوضاعها،الجزيئيةمكوناتهحولالمعلومات
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نسخةللزكيبالمعلوماتهذهأخرىوسيلةشمتعملحيثآخر،مكانإلى

علىيقوملأنه،خيالمجردهوالخيالهذاأنوأؤكد.الأصلىللشىءمطابقة

هونظامعنيهمماكلأنيرىالذىاللضور،الحيةللمادةخاطئتصور

البيئة.معوالتفاعلالآليةعنالنظربصرف،والبنيةالتركيب

ناقصمادى،نظاملأىبالفعلأو،الحىللكائنالبنية-التركيبونموذج

يخضعأنمنبدلاحيا،الشىءيكونلكىأنهحقيقةيهملإنهإذجامد"لأنه

الآخروبعضهاملزامنايكونبعضها-الكيميائيةاللقاعلاتمنكبيرةلأعداد

بعضلتدأأنيمكنولا.شديدةبدقةوتوقيتهاتنظيمهايتمالتي-تاليايكون

منتجاتئشتعمل"لأنهاببساطةوذلك،أخرىلقاعلاتتكتملحتىالتفاعلات

الجاريةللحياةالحقيقيةفالفكرةفقط،السببلهذاكانوإذا.الأخيرةالدقاعالث

للمفاعلاتبالنسبةحتىهذاويصح.معتدلةبطريقةوتوضعبسيطةتكون

الكيميائية.الصناعةفىالمستخدمةالبسيطةالكيميائية

حياكائنالشكلالتىالكيميائيةالموادكلتوضععندماذلكعلىوبناء

لشحناتتخضعهولا،النظامتحيىلن،الصحيحةالأوضاعفىمعا

فرانكنشتاين.تخيلتعندماشيلىمارىتوهمتهاالتىالطريقةوهى،كهربائية

التطابقفرضا!نالحظولحسن.ذلكمنأكثريتطلباصطناعيةحياةوإنتاج

يرتكزوإنماضمنها،يقعولاالعلمىالخيالأوهاميمل!لاالنفسىالعصبى

فلاسفةيراعيهقلماشيءوهذا،عليهويحثمتينعصبىمعرفىبحثعلى

كتابفيصفحاتعشرمنمطولةمراجعقائمة،المثالسبيل)علىالعقل

الإدراكى(.الأعصابعلمفىواحدةمقالةشمجللا،+أ!ا6002كيم
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وبالنسبة.جادةمناقشةالممكنةالعلمىالخيالوسائليناقشعالماأرلم

فى3ح"ولححول!اول!37الإضافى()الحدوثالعارضيةكلمةأرلم،المسألةلهذه

معيتعاملونعندماس!+حححولص!!3"!انبثاقكلمةالعلماءيفضل.علميةنشرة

متتامانمعنيانلهاانبثاقكلمة5-7،الجزءفيرأيناوكما.الكيفيةالجدة

القدرةمل!،مكوناتهأحديملكهالالنظامخصوصية)أ(:لتادلىنحوعلى

العصبيةالخلايامنالملايينمتعددةأنظمةتملكهاالتى،القراراتاتخاذعلى

مل!،عمليةخلستنشأجذرياجديدةخاصية)ب(.الأماميةالجبهةقشرةفى

المتطورةالعمليةفىالجدةنشأت.الآخرينالأفرادعقولكراءة"علىالقدرة

عنوالديناميكى،الإستاتيكىمعا،المفهومينتمثيلويمكنمعا.والتطورية

معين.نوعمنلأشياءبالنسبةالحالةمكانفىجديدةمحاورلقريغطريق

.أ-9وشكل،!ولولس!!أ!779انظر

2!2خ
!أ!خأ-هـ

3!!
2.خوأخخاصيتينيملكشيءفى3.خجديدةخاصيةتنبثق9-اشكل

منغائبةخواصمنلتبثقإنهاأولظهر،3خجديدةخاصيةاءنوالقول

تكتسبتاريخها!خلرإلىبالنسبةقصيرن،معيننوعمنالأشياءقبل

جادلكما-أنهالحالبطبيعةهووالسبب3".خخاصيةنالنوعمنالأشياء

هىخاصيةفكل:حواملدونمنخصائصتوجدلا-أفلاطونضدأرسطو

وفىعشر(.الرابعالفصلفىفلكعنالمزيد)تجدآخر.أولشىءخاصية
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الحياةتاريخإماالبحثموضوعالتاريخيكونربماالحيةالأشياءحالة

يبحثربماوبالتالى(.القبيلة)أصلالنوعتاريخأو(الحىالكائن)أصل

العملياتفىالتفكيرالأطفاليتعلمظروفأىوتحتسنأىعندالمرء

.القدرةهذهاكشمبالبعداءأسلافنامنأىأو،للآخرينالعقلية

وشمتعملواضحةالانبثاقمفاهيمتكونحينعلىأمر،منيكنومهما

،1874عامفىلويسجورجقدمهأنمنذالعلومفىمتكررااستعمالا

النفس،وعلمالأحياءفىرائجا2391مورجانلويدجعلهأنمنذوخصوصا

شائعةهىولاالتعريفجيدةهىلاالاضافى()الحدوثالعارضيةفكرةفإن

.المعاصرةالعقلفلسفةخارج

اللينالمخ9-3

بصورةثابتأنههىالمخطبيعةعنجيباالمعروفةالفروضان

)الجبلية(؟تعدلهاونغمتهترققأنفقطيمكنالخبرةوأن.الولادةمنذ)أساسية

تحتبالكليةيكونذلكوبعدالميلاد،عندالكتابةمنفارغلوحفىوأنه

أنهبمعنى،لينأنهأو(؟الوظيفيةوالنزعة،والسلوكية)التجريبية،بيئتهرحمة

ذلككانسواءويقرر،،ويحفظويبتكر،،وينسى،يتعلممابقدريتغير

خارجية.إثارةتحتأمللقائيةبصورة

شيرينجتون،تشارلزنظروجهةمعجيداانسجاماالأولالفرضوينسجم

الأجزاءبينيوفقأنههىالعصبىللجهازالأساسيةالوظيفةا!نالقائلة

لأنونظرا.بعضمعبعضهامنسجمةويجعلهاالحىالكائنفيالمخللفة

أهملفقد،للمخالجامدةشبهالوظيفةعلىركزقد)6491(شيرينجتون
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معمش!قالثانىوالفرض.النفسيةالعصبيةالئنائيةإلىومال،العقليةوظائفه

المعقدةالحيوانلعلاقات"العضوهوالمخاقالقائلةبافلوفابالانمسلمة

التطابقفرضيدعمأنمفاجئاأمرايكنولمالخارجي!.بالعالمللغاية

701!!!(.)3591النفسىالعصبى

)9491(.هبمنذالإدراكىالأعصابعلمفرضهوالثالثوالفرض

ولكن،،عصبيةواحديةعن،بافلوفشأنذلكفىشأنه)0891(،هبودافع

أنمنبدلاالنفسعلماءمنزملاءهيعلمأنحاول،بافلوفخلافعلى

9-2.شكلانظر.يهاجمهم

أ

--

إ

إ

--

أ

11

ي!=

11

لين)الجبلية(؟بذاتهومكتفمتصلب)أ(:المخفىآراءثلاثة9-2شكل

الأدراكى(.الأعصاب)علموتفاعلىلين)ج()التجريبية(؟وسلبى

الوراثيةالحتميةالأمورفىالجزئيةالحقائقالثالثالفرضويدمج

وتفاعلاتالداخلىالوسطينظمالمخا!نالقائلالفرضوخاصةمعا،والبيئية

.رأىالثالثالرأىهذايتجاوزذلكومعسواء.حدعلىبيئتهمعالحيوان

حتى،التلقائيةأوالمتولدةالعصبيةالفاعليةيؤكدلأنه،وبافلوفشيرينجتون

.النومخلر
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العرضيةللذاكرةالبناءةالطبيعةهوالرأىهذاعلىالحاسموالدليل

ونربط،الحوادثنلذكرأنناهذاومعنىحأي!!!(.3291،11أول+7!ولأ2هه)2

بصورةبالفعلحدثمالقديمنعيدأنمنبدلا،مختلفةذكرياتغالبا

يكمنحادثةتذكراقفقلعصبيةبألفاظذلكتضعأنشئتواءن.مخلصة

شهودشهاداتأنفىالسببهووهذامخلالفة.تذكرآثارتجميعفىغالبا

فىالكمبيوترنموذجأنفىأيضاالسببهووهذابالئقة.جديرةغيرالعيان

.الهدفعنبعيدالعقل

منه/ه06-.8أنهواللالقائيةالمخفاعليةفرضعلىالآخرواللليل

أنحينعلى،الداخلىالعصبىالاتصالعلىتنفقالمخطاقةميزانية

منأره/همنقليلامقداراتأخدربماالبيئةفىالخاطفةللمطالبالاستجابة

أ!ول(.3ءا،أ)6!2الكليةالطاقةميزانية

ومن.المهمةطبيعةعلىالطاقةإنفاقمعدليعتمد،الحالوبطبيعة

الحيوانيحصلوبينما،المبكرةالتعلممراحلخل!كبيرايكونأنالمرجح

العصبيةالأحيائيةالدراسة،المثالسبيلعلى.المهمةعملطريقةعلى

بوراكىجيورىقادت،ذلكبعدلتكرهاثم،مهمةتتعلمبينماالفئرانلحصين

للحوادثالزمانىاللزليب،التعلم"خل!:النتيجةهذهإلىمعهوالعاملين

العصبيةبالخلاياالخاصةالتمثيلاتوضمانتحديدفىأداةيكونالخارجية

فعاليةفإن،الفعلتخطيطأووالتخيلالتذكرخل!أنهحينعلى،الملائمة

المحركةالقوىطريقعنتتحدد!المعنيةالعصبيةالخلايامناالسلسلة

هىللمخالأساسية"الخاصية3!ع(!كاهطاكاما،س!.ا!)8!2"الشبكةفيالجوهرية

3(احول!+)س4"والاستعمالللخبرةالاستجابةفىالتغيرعلىالقدرة،الليونة
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وبينما)تشريحية(،بنيويةأو)نفسية(وظيفيةالتغيراتوهذه.9"2.)34

والتعلمتلقائيا،الآخربعضهايحدثالخارجيةالمنتراتبسبببعضهايحدث

لهاتخضعالتىوالتعديلاتالقرارواتخاذوالابتكاروالتخيلوالنسيان

الفرضعلىبعيدحدإلىالمفروضالدليللشكلربما،الزمانعبرذكرياتنا

أوآثارا(تترك)لامطاطةتكونأنمنبدلاالينة"أمخاخناأجزاءا!نالقائل

شيء.أىنسيكأوللتعلمإماقابلةغيرأنهابمعنىملضلبة

هبدونالدوضعقرننصفوبعد،بالحثسكاجلرامونأدرك

المتشابكة-الليونةهىوالنسيانللتعلمالأساسيةالآليةأن،نظرية)9491(

حدوثأثبت4891عاموفى.العصبيةالخلايابينالعالفاتقوةفىتغييرات

بالتجربةلومولترجىألتت6691عاموفى.المصطلحهذاووضعالليونة

علىبليسوتموثىهوعملسنواتبسبعذلكوبعدهوب.كاجالفرض

عاليةكهربائيةمغناطيسيةموجاتلهإشعاعخائلمنالعالثاتهذهلقوية

للقويةاختصاروهوح+ممأ،هوالمتشابكالشمهيللهذااللقنى)والاسمالتردد.

تبديلأعنىتشريحيا،تغيرالوسونسيزىأتيلاأضافوحديثاالأمد(.طويلة

هذالتحليل3ء!4!ح92!و)انظرليونةآليةبوصفهالمتشجرة،الفقريةالأعمدة

الوقتوفى(.المعرفيةالفروعومتعددالمستوياتمتعددالبحثىالمشروع

بيناتصالآلية7(،=15)ا-نج.!ولحمتنقلةموجاتاكتشافتمتقريباذاته

المخ.منمتعددةمناطقفى،وسريعةالأجلطويلةالعصبيةالخلايا

موضحمثلهوكاملا،قرنااستغرقالذى،العصبيةالليونةبحثا!ن

بالأسئلةيعرففيماالأساسىللبحثوالدوليةوالبينيةالأمدطويلةللطبيعة

إلىوبالإضافة.والتجربةللفرضالجوهرىاللضفيرإلىبالإضافة،الكبرى
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عدةعلىعملياتيستخدموالنسيانالتعلمأنذاتهالبحثأثبتفقدذلك

مثلخفيفة-واستلامهامعينةأنواعمنجزيئاتإطلاقمن،مستويات

وانحلكها،البروليناتتكوينإلى-الجلوتوماتمل!وثقيلةالكلسيوم

الفقريةالأعفدةفىاوالبنيةبالشكلالمتعلقةاالمورفولوجيةوالتغيرات

الأنظمة)9491(هبسمىكما-الخلاياوإخفاء.تجمعاتوتجمعالمتشجرة،

.عديدةعصبيةخلاياطريقعنالمؤلفة

يتحددبوصفهللمخ،خاصةوالجينىالجبلى،التطورالمتشابكةالليونةفندت

والتصورالجينى.فوقالتصورمحلهووضعت،الوراثةطريقعنتاماتحديدا

ومع-مراحلعلىإقامتهاتتمالعصبيةالخلايابينالعالثاتبأنئسلمالأخير

تجرىلتىالاختيارلعمليةوتخضع-التغيرقابليةمنبالاعتارجديرهامش

الكبيرةللقوةونظرا*ولح!،دةطح(.،!2)185والخطأالمحاولةبواسطة

المسلقرةالشعبيةفإنالعدلمى،للعضوالثينامىالرأىهذاعلىللدليلوالمتزايدة

والأفكارداوكنز،غدالجينيةالحتميةالمنوعةصورهفىالمعارضللرأى

ملنزا.أمراتعد،الحسابيةوالنزعةتشومسكى،غدالفطرية

أحدمخعنالتاليةالنظروجهةبلليونةالخاصةالبحثنتائجوتقترح

منفرعيةأنظمةالمخهذاويتضمنطائر(.أو)ثديىالعلياالفقاريات

التوالى.علىمللزموغيرملتزمأو-متغيروربطثابتربطذات:نوعين

قادرةالأخرىالأنظمةبينما،روتينيةوظائفعنمسئولةالأولىوالأنظمة

محددةوظيفةهىعقليةوظيفةوكل.التعلمأعنى،جديدةوظائفأداءعلى

الوظيفةالحيوانيتعلمأنقبلمرناكانأومرنايكونعصبىلجهاز

تكونعصبيةخليةوأبسط.روتينيةأصبحتأنهادرجةإلىالبحثموضوع
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عمليةكلوباختصار،.سيكونشممىربماعقليةوظيفةأداءعلىقادرة

من)لمزيدسيكوناتمننظامفىأو،سيكونفىعمليةهىعقلية

س!!وللا!(.ا89ز!هس!!وللا!حه4عول4ا!ا8791انظرالتفصبلات

والذى،ومجالهالنفسعلمهدفحولسؤالعنالسابقةالأفكاروتجيب

للعقلالعلميةالدراسةهوالنفسوعلم.السابقالفصلمستهلفىطرحناه

البروتينتكوينمل!،المألوفةالعملياتغير،العملياتمنبمجموعةالمتعلقة

الفقارياتلأمخاخاللينةالفرعيةالأنظمةفىتحدثالتى،الدمويةوالدورة

هذهتحكمهالذىالسلوكدراسةإلىبالإضافةوالطيور()الثديياتالعليا

الفرعية.الأنظمة

النسويةمعالنمركز9-4

التمركزأنصاربينخلافهوالأعصابعلمفىالمتكررالخلافاق

يكونواأنإلى،وجالجالينو!مل!التمركز،أنصارمل.الكلوأنصار

أنإلىوفرويد،جاكسونمل!،الكلأنصارمالبينما،ماديينواحثيين

واضحا:يكونأنمنبدلاالقوىالربطهذافىوالسبب.ثنائيينيكونوا

النفوس.مل!اللامالية،الموضوعاتأنحينعلىما،مكانفىتوجدفالوقائع

السببهووهذا.مكانكلفىأنهاأومكانأىفىليستأنهاإماوالأعداد،

المفكرالشيءبأنتمسكحكلا4أولهأ،كاأ3)1641(/لآملإتفىديكارتأنفى

ولكناليبنتزسخريةأئارالذىالتقريرهوو).(،الزمانخارجحع3ول!،أ!هح3

بلشيء،العقلأوس!33ا!هء3+كاأالمفكرالشيءديكارتيقابل،الخامسالتأملفي).(

متميزالعقلأنعلىويبرهن،الجسمأوح!3ولحأ*ح34ولس!،*ء(4ء14)!ولأ،أالممف

)المترجم(.الجسممنبالفعل
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منهأكلزعالماليكون164()ولنفس/نفطلأتفىديكارتجاءالنهايةفى

هىالصنوبريةالغدةأنورأىضمنياإنكاراالجوهرثنائيةوأنكرلاهوتيا،

النفس""مستقر

القرنأواخرفى،جالجوزيففرانكالأعصابدشريحعالمورعم

تحديدطريقعنالعقليةالناسملكاتقراءةعلىقالرأنهعشر،الئامن

وجودعلىيدلنتوءكلأناعتقدإذ:الرأسفروةعلىالنلؤءاتمكان

الواحديةربط،الدماغفراسة،المذهبوهذا.للغايةمتطور3عضلى+عضو

المخفىمنطقةكلا!نالقائلجالينوسبفرضأبقراطعندالنفسيةالعصبية

العقليةالعملياتا!نالقائلةالأساسيةجالوأفكار.جزئيةعقليةوظيفةتؤدى

أفكارهى،متخصصةفرعيةلأنظمةنظامالمخوا!ن،للمخعملياتهى

لملأنه،خاطئةكانت-منهجيتهعلىوآسفا-ولكنجوهرها؟فىصحيحة

الجريئة.تخميناتهبمراجعةنفسهيزعجأنيشأ

بقرنينذلكبعدل!+ء)30403)8391(فودورجيرىالفيلسوفوجاء

لمالذىالمخوليس،العقلأنافترضوبالفعل.الدماغفراسةإحباءوأعاد

منهاوحدةوكللتادلى،بشكلالمستقلةالوحداتمنمجموعةهوبه،يطم

سكينالمسمىالفرضوهذابذاتها.محددةوظيفةلتجزأى"،المجال3محدودة

إلىبالإضافةوبنكر،لتشومسكىوفقاالجبليةعمادأصبح،السويسرىالجيش

الشعبى.التطورىالنفسعلم

ف!هتماما:وظيفيةتولدوإنماتتطور،لافودورعندالخياليةوالوحدات

اللغةعلممل!فودور،نظريةوبايجاز،جرا.وهلم،للنموولالكللرؤيةوحدة

النفسلعلمللغايةالمهمةالنتيجةمعنزاعفىتشومسكى،عندالنفسى

)ا!.ح)لل!ه+ط4س!ة؟اس!،اولح)4مكشمبةبرمتهاالمعرفةا!نتقولوالتيالطورى
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التجزئةأنمؤداهاالتىالمعقولةالحدوسمعأيضافودورنظريةولتعارض

بوحدةوظيفياترلتطوحدةكلوأنلذريجية،بنائيةعمليةهو)التخصص(

فىينبثقوإنمافطريا،ليسالتخصص،أخرىوبعبارة.الأقلعلىأخرى

نولدنحن،المئالسبيلعلىاع(.ول!+أ.)كاأح)8991الفردىاللظورغضون

نرىأنأردناإذاالنظرنتعلمأنمنبدلاولكنبصرىبنظامعاديةبصورة

منعبقريةلفتةكانتلقد.الشاملةالنماذجأوالميكروسكوبيةاللقصيانت

متجانسة.نقطةآخرونرآهفيماعصبيةشبكاتمرةلأوليلاحظأنكاجل

"،المجال"المحددةللوحداتالمعروفةالحالاتكلفإن،حالكلوعلى

وتكون،جاهلالوليدوالمخ.البالغبنأمخاخفىوجدتالمناظرةوالنقائص

أونفسيةتكونولامعماريةأوتشريحية،نقائصمنيعانىكانإذا،نقائصه

الفطريةفودوراتوحد،الختاموفى.هط(3-"هانأام؟أ!م2)6!ووظيفية

وإنماالإدراكى،الأعصابعلممنثنشألمتباللىبشكلوالمسلقلةوالصارمة

وشلنج.هيجلعندالأوليةالطبيعيةالفلسفةلقليدفىكانت

التطرفأى،المعارضةالنظرلوجهةبالنسبةلقريبانفسهالشيءويصح

المخ،منبدلا،الكاملالشخصانالقائلة)3"2(،وهاكربينيتعندالكلى

الرباعىالشللأصحابفسيكونهذا،صح)ولوالعقليةالمحمولاتحاملهو

علىوسيتعين،الأصبعبترمنأكثرللتفكيرإعاقةقطعيكونولنأغبياء،

(.القدمأصابحعندالقطعيبدعواأنالأعصابجراحةأطباء

عثرةحجرهو*،الكلى"للطبالمميز،للمرضالكاملالشخصتناولا!ن

جيشوندنورمانأكدكما،العصبيةوالممارسةالعصبىالعلمىالبحثأمام

وجاعت.المتزامنةالأعراضفصلعن6591الكلاسيكيةمقالتهفى)7491(

عن،كابلانأديثإلىبالإضافة،الخاصةدراسلهعنتدرلراالمقالةهذه

فصبنبينالواصلالجسروهوالجاسىء،الجسمقطعمنيعانىكانمريض
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نصفانيوجدكانلوكمايسلكأنهظهر7عنهنتحدثالذىوالمريض.للمخ

سبيلعلى)23.9(.لقريبا"مستقلبشكلويعملان،المخمنتقريبامنعزلان

لفظية،غيربصورةلهالمعروفء،الشييسمىأنعنعاجزا،كانالمث!،

سلوكاالأعصابمرضىمنآخرون)وأظهراليمنىبيدهيمسكهكانوالذى

الأمر،بادئفىشمميتها(.يستطيعونبأشياءالإمساكيستطيعونلامزدوجا:

ملزابطةأجزاءمنمركباالمريض"اعتبارفىأخفقالذىالعالمسلوكهحير

عنهانتحدثالتىوالأجزاء)224.0(."للحلقابلغيركلااعتبارهمنبدلا

الكليةجيشوندرفضالنحوهذاوعلى.اللغةومنطقةالبصرىالجهازهى

لكلياتوحدةبوصفهالحيوانإلىونظر)225."(،سواءحدعلىوالذرية

التناولضمنيةبصورةلتنىأنهيعنىوهذافضفاضا".ارتباطامترابطة

9-3.شكلانظر)النظامى(.النسقى

!"!5

)خ()ب()ء(

كلالنوية:)ب(.منشقغيركلهوشيءكل:الكلية)أ(9-3شكل/"!./

)ج(تباللى.نحوعلىمستقلةأفرادمنمجموعاتهىالمركبةالأشياء"

نظاممكوناتأوأنظمةإماالمركبةالأشياءكل(:النظام)نزعةالنسقية

.متبادلاعتمادذات
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الممتد!"العقلفتأملناقصا،يعتبركلهالشخصإلىالعقلتوسيعكانإذا

ومكلتتهوكمبيولزهوقلمهالمفكرمقالهيتضمنالذى)8002(كلاركلأندى

حجرةوأن"،الموسعة"البطنإلىينتمىالمطبخأنونعتبر،نعمملا)لماذا

1(.جروهلم"،الموسعالعظمىوالهيكلالعضلى!الجهازمنجزءالألعاب

مل!إهمالهاأوإصلاحهاأواستبدالهايمكنلاالأمخاخلأن،يحدثلنوهذا

مذهبإلىتوصلناربماالعقلتوسيععمليةفىالإضافيةوالخطوة.الأدوات

مع،مؤداهالذىالساخرالمبدأيوضحوهذا).(.3"ولكاما"حلأ+3النفسشمول

علىقادراالأقلعلىواحدافيلسوفاهناكأنالاعتباطى،التهورافتراض

الحدود.أبعدإلىمفرطعقلابتكار

علمبدايةمنذ.الزمانمنقرنإلىالمناسبالوقتفىنغددعناوالآن

التمركزنزعةيؤيدأنهظهرعشرالتاسعالقرنمنلضففىالعصبىاللغة

واحد.مخمنواحدةلمنطقةالعقليةالوظيفةفرضأعنى،الصارمةالمادية

أللفتالمخمنواحدجانبإصابةأناكلشفعشرالثامنالقرنبدايةوعند

بيير-اكتشفالتالىالقرنوفى.الجسممنالمقابلالجانبفيالحركةتحكم

الذينعندالأيسرالكروىنصفالجسمفىالأضرارأنبروكابول

فيرنيككارلوجدواحدجيلوبعد،الكلامإنتاجتللفاليمنىاليديستعملون

يتلفنفسهالكروىنصفالجسمفىمعينةمنطقةيصيبالذىالضررأن

الجرحروفلضحومعينةأضراراأنبكئيرذلكبعدولتين.الكلامفهم

بعضتكون،تركيبيةالكالمحبساتتكونحينعلىوأنه،أخرىوأدوات

النفسبطبيعةشبيهةروحيةطبيعةذاتطبيعيةمادةكليرهـأنالنف!مرشمولمذهب).(

)المترجم(.المونادعنليبنتزنظريةالمذهبهذاصوروأبزر،البشرية
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الضرر؟أوالحادثةمكانعلىاعلضاداوذلك،د!يةالأخرىالكلامحبسات

منمعينةمناطقفىالمخأضرارلقلل،لغلينيتكلمونالذينعندأنهولتين

فقدتسببمعينةأضراراوأن؟الأخرىفىوليساللغتينإحدىفىالأداء

وأن؟العكسأو،الحيةالكائناتوليسحيةغيرأشياءشمفىالتىالكلمات

يتكلمونالذينعنداللغتينإحدلىفىفقطتحدثالنفسيةالاضطراباتبعض

فىمتميزةمناطقأنحديثاواكتشف4!-ده!(.أ23)4ههجراوهلم،لغلتيئ

البالغينفىوحتىحية،وغيرحيةلمثيراتشمتجيبالبصرىالنظام

الاستجاباتهذهدامتماولكن7(.ولهطةح4.ا!2)9!موالولادةمنذالمكفوفين

فطرية.معرفةلشكللافإنهالتقائية،

أيضاالرؤيةأنالأعصابمرضىعندالحسىالإدراكدراسةوكشفت

منمجموعةذاتوحدويةبمائناتبوصفهاالأشياءنرىأننارغم،فسيفسائية

تبدوالخصائصهذهمنخاصيةكلفإن)الثانوية(،الظاهراليةالخصائص

لاالمرضىبعضأنفىالسببهووهذا.مختلفمخبنظامتدركبحيث

الشيءومادةاللونإدراكآخرونيستطيعلابينما،الأشكالرؤيةيستطيعون

قوليستطيعونلاولكنيدركونهبماآخرونيعلزفذلكومع،الحركةأو

الجشطلت،مدرسةبهلتمسكماخلافعلىوبالتالى.العكسأويوجد،أين

لانزاللاولكن.ثانيةمرحلةفيفقطومركب،الأولالمقامفىمحللالمخ

هىوهذه:المنوعةالإحساساتتركيبيتحققكيفالدقةوجهعلىنعرف

).(.ةالمشهورولأ؟4!ولأ)!35!ولس!الربطمشكلة

،سيرلجونفلسفةفىدراسة:العقلفلسفة:كتابىانظرالربطمشكلةتوضيحفي).(

(.)المترجم41صر،7002،الحديئةداهـقباء:القاهرة
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العامل،برودمانكوربنياناكتشفالعشرينالقرنبدايةوعند

مؤلفةمتميزةمنطقة52المخيةالقشرةفى،ميتةأمخاخعلىبالميكروسكوب

والمعاونونبنفيلدوايلدروجدقرننصفوب!مخلالفة.أنواعمنخلايامن

ضعيفةكهربائيةإثارةإلىأمخاخهمقشراتخضعتالذينالمرضىأنله

أغنية،ودندنوا،الروائحووجدوا،طويلةفلزةمنذمنسيةحوادثفجأةتذكروا

اتعدمساإحدىواكتشفت.(عحاعول4)حول!34!"ياول3ولحظ)6891اهلوسوأو

البصرية،المنطقةفىالبصريةالذكريات:متمركزةالذكرياتأنبنفيلد

فىالحركيةوالذكرياتالأيسر،الصدغىالفصرفياللفظيةوالذكريات

مؤيدةالماديةالتمركزنزعةظهرتوهكذاجرا.وهلم،الحركيةالمنطقة

ووظيفيا.تشريحيا

شيءتعلما!نالقائلالتعميمإلىالمتعددةالتاليةالضرردراساتوأدت

دائرةهناكالحالاتمعظمفيولكن،المخنظامعددعلىدالةيكونربماما

هذاوعلىوله؟"+ه+(.هه؟)6(وكافية)ضروريةجوهريةواحدةعصبية

عندماتنمحىأنهافىالسببهووهذاتماما.متمركزةالمعرفةتكونالنحو

الكثيرةالتمركزنتائجمننليجةأىيضعفلمذلكومعمركزها.يزول

متمركزينوالدينالعلمكانلوكما-النفسيةالعصبيةللثنائيةبنفيلدإخلاص

المخ.منمخلالفةمناطقفى

والتصويرالعصبىالتصويربلقنياتالعملأنجداحديثاووجدنا

الأعصابلعلمولادةمنحقد،خاصةأ"ال!الوظيفىالمغناطيسىبالرنين

الخوفالمث!،سبيلعلى.الماديةالتمركزنزعةيؤيدأنهوظهر،الإدراكى

بالإضافةالجزيرةينشطالاجتماعىوالإقصاء،اللوزةتتضمنلدائرةوضيفة
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الحزامية.القشرةفىأخرىومنطقة،الأماميةالجبهةقشرةفىمنطقةإلى

أنيمكنالفاكهةذبابةيرقاتفىخاصةعصبيةخلاياعلىاللامعوالضوء

الفرار.استجابةمل!فطرلى،سلوكفىالمتحكمةالعصبيةالدوائرفتحةينشط

أصحاببعضجانبمنماكرةتعليقاتأحثثالعملمنالنوعوهذا

الضرردراساتأغىمثير،نحوعلىمثمرةبئقنياتوالسابقةالطويلةالخبرة

العصبىالتصويرأصحاباتهمواإذ:الوحدةأحاليةالكهربائيةوالفسيولوجيا

زيادةطريقعنلضحيحهتمماسرعانالانطباعوهذاالثماغ.فراسةبارتكاب

يجيزمنهجوهوالوظيفى،المغناطيسىبالرنيناللضويرقدمهاالتيا!تشافات

المقامفىنرىأنناالعملهذاوكشفواحد.وقتفىكلهالمخيصورأنللمرء

لعصلبةلفدسةلمجلةالخاطفةالقراءةوحتى.الأماميةالبصريةبلمنطقةالأول

لقترضالعصبيةالأعضاء(زراعة)أواللزقيعيةالجراحاتتصميمأنلظهر

الجراحاتهذهفإن،الكليةالنزعةصحتوإذا.العقليةالوظائفلضركزمسبقا

المخفىمكانأىفىزراعتهايمكنأوتعمللنالعصبيةالأ!ماءوزراعة

ما.حدبىتمافاومحلدةمتمركزةأماكنفىزراغهامنبدلا

أدالا4أس!"ولأاس!حولس!!أالسائلالنكاءبينالاختلافذاتهابلطريقةالعملودعم

ا+،5+حأص!42ححولح!ا)أء،ولأالمتبلورالنكاءو(المشكلةحلعلىالقلرة)أو

فىولتين)8791(.كاليلالأصلفىإليهأشاروالذى(،والمعرفة)المهارات

أنحينعلى،الأماميةالجبهةقشرةفىملضركزالأولالنكاءأنالأمرنهاية

(.مح+!أء.دة)ي!2.والجداريةالخلفيةللمناطقوظيفةالثانى

)أوالعمرمعتتحسنالاستدلاليةقدرالتاأندائماالمعروفمنكان

نضجمنينشأالتحسينهذاأنأيضاالآننعرفولكننا(.التعلممعبالأحرى
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3*(.،؟!أأح.ا!الجانبيةالخلفيةمنطقتهاوخاصة،الأماميةالجبهةقشرة

أنذلكعلىزدذكاؤنا.يتطوركذلمك(،يتحلل)أومخنايلظوروملالما2)8!و

لأ!53(المخبنيةفىاختلافاتلتاظرالسائلالذكاءفىالفرديةالاختلافات

ول44"+هول39هول2)4".

رأىفىأوجالرأىفىالتجزئةفكرةهذامنشيئايؤيدلمنلكومع

المخمنالواحدةالمنطقةأنأيضاكشفنفسهابالأداةالبحثلأنفودور،

عديدةعصبيةدوائرفىتشتركوربمامخللفة،وظائفلهايكونربما

البصريةوالقشرةالبصرى،بالجهازنرىنحن،المثالسبيلعلى.متميزة

المناطقفإنقصد،عنماشيءإلىننظرعندماولكن.خاصةالأولية

وبصورةس!3!(.33حا3،!.ا!)8"2المسألةفىداخلةلضبحوالجداريةالجبهية

3(اع؟هالشميةالبصلةإلىبالاضافةالصدغىالفصاللتشقيسلالزمممالالة،

ممالالةوبصورةوالنظر-الرؤيةبينالاختلافيفسروهذا.لمح.)!)8991

الاستماعبينالاختلافإلىبالإضافةوالتنشق،الشمبينالاختلاف

المناطقفإن،سلوكفىنتحكمأوقرارانتخذعندما،بذلكوشبيه.والإنصات

للحصينالمحددةالوظيفةأنورغم.المعرفيةالمناطقإلىلتضمالعاطفية

تخيلفىأيضايشلزكفإنهبينها،إبحارناوإرشادالأماكنتذكرهى

يتخيلالذى(الدائرة)أوالنظامفىيساهمالحصينأنهذاومعنى.المستقبل

مستقبلية.حوادث

حولءكاأأس!ء(ول!4س!"3!33!للا،أ"2ونقاشديهينهكلفكما،عامةوبصفة

أيضاالبشرىالمخبناءيلضمن،المتخصصةالمعالجاتإلىابالإضافةا)13:

يربطأنيمكنالمدىبعيدارتباطمععمل""منطقةأوموزعاعصبياجهازا
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كانتواعنمتسقةنجطريقةوالمتخصصةالمتعددةالمخمناطقممكنةبصورة

للمخمنعزلةفرعيةأنظمةبينالمدىبعيدةالارتباطاتوهذهللتغيير".قابلة

الجمجمةعبرالمغناطيسىالتحفيزفيهايمتدمرةكلواضحةتصيح

بعيدةمناطقإلىموقعأفعندول!13أول!533)4حاأحولء!،ولأأ3أ!)ول+أولهأالاا+()3

+ول!ول،ثهس!!(.أع.ا!2.)ك!ه

نظامابوصفهالمخإلىالمرءنظرإذامتوقعاهذايكونأنمنبدولا

فيههدفألىإثارةأنوالنليجةلقريبا.قوياارتباطامرتبطةفرعيةلأنظمة

)يعارضبالمفارقةمشمماالأمريبدوقدولكنأيضا.بعيدةمناطقفىلؤثر

مكونكلوأنذكيا،لضميماصممالمخأنمسبقاالمرءافترضإذا(الحدس

حرفىمنمضروبفالمخهكذا:ليسولكنه.مفردةوظيفةيؤدىمكوناتهمن

الأحياءلعلمالكثيرةالدروسأحدهووهذا.التطورأعنىانتهازى،

ناقصةأعضاءلتتجتماماذكيةغيرلعمليةنتاجهوالذكاءاءنالتطورى:

حطاما.وراءهاوتخلف

واعيةحالاتلحدوثضرورئشر!أللمخالفرعيةالأنظمةوتناسق

الذينالمرضئاستجابةأنمثلا،يفسروهذا3(.أ!ح!ول92!ومثلا)انظر

استجابةمنأضعف،الانفعاليةللمئيراتالمخجبهةفىبضررأصيبوا

والانفعالالإدراكعاديةوبلغة3!ول!"(.أ0)4991العاديينالأشخاص

37")س!،أ!(.هه)6الآخرمنهماالواحدويعدل،منفصلانأنهمامع،مرتبطان

بحدثوالانفعالالإدراكتكاملأنهوطبيعيةكنتيجةالناشئوالاجماع

العصبى!الأساسوأن،الجانبيةالأماميةالجبهةقشرةفىأساسيةبصورة

حع(!8،053"2"متجزئغيربوصفهإليهالنظرمنبدلاوالإدراكللانفعال
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و"علمالإدراكى"النفس"علمأسماءأنهىالواضحةالمنهجيةوالنليجة.)148

يستخدمأنمنبدلاوكان،الولادةعندمهجورةكانتالوجدانى"الأعصاب

الاحتفاظيجبأنهأيضاوالأفضل.البدايةمنالإدراكى"الأعصابعلم

0188.عامحوالىوضعالذى3الفسيولوجىالنفس"علمالأصلىبالاسم

شمولا.أكثرذلكومعأقصرلأنهأيضاأفضلالنفسىالأحياءعلمومرادفه

يوجدماوغالبا،التكاملإلىبالاضافةوظيفىتمركزيوجدوبإيجاز،

40،+س!أ!!حالمعتذلةالتمركزنزعةالفرضهذانسمىأنويجوزأيضا.لتاسق

لهاوفقاوالتى)النظامية(،أوالنفسيةللأنطولوجيامثالوهىحه)أ!4112أولهأ3+أ

والنظيرأ-3(.الجزء)تذكر.نظاممنجزءاأونظاماشيءكليكون

القائل:الشعارفىالملخصةالبحثاسترالتجيةهوالأنطولوجيالهذهالمنهجى

ابحثالمث!،سبيلعلىأ!.3أألا!ولأ3ألاكا04،اول؟ح!،!4تفصللاولكنميز

الحقيقةفىلأنها،البقيةعنتعزلهالاولكن،قياسوحداتأوللمخمراكزعن

أخرف.قياسبوحداتلشريحياارلتاطاالأرجحعلىمرلتطة

مرتبطة،للقلقمركزاتكونبحيثالمشهورة،اللوزةالنحو،هذاوعلى

الغضوأنهيومذاتاعلقدالذى،والحصين.المخقشرةمناطقبمعظم

هذهفىيشتركأنهالآنيعرفواسدزجاعها،الذاكرةلترميزالأساسى

الأمامية.الجبهةقشرةمعالوظيفة

إلىبالإضافةوظيفىتأليفأوتكاملالمخفىيوجد،عامةوبصفة

واسعالعصبىالتصويرفإن،السببولهذالشريحى.تخصصأوفصل

المقامفى)"الاا!الوظيفىالمغناطيسىبالرنينالتصوير)باستعمالالنطاق

لعمليةالمنجزةالكاملةالعصبيةالدورةيحددأنوحدهيستطيعوالذى(،الأول
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إلىبالإضافة،الخليةأحادىكهربائىبشمجيلربطهمنبدلا-إدراكية

بالنسبةالاجلضاعىسياقهافيالكاملةللحيواناتالكلاسيكيةالنفسيةالدراسة

ح!ولول!(.ول!4ول؟!*ك!!9"2أ"ح،أ،5!هط83"2)انظرجيدمقياسإلى

نظامكل.التالىالنحوعلىالمعتدلةالتمركزنزعةلالخيصويجوز

أنيمكنوظبفةأعنى،الأقلعلىواحدةمحددةوظيفةينجزللمخفرعى

ترى،أنيمكنفقطالبصريةفالقشرةالنحو،هذاوعلى.بمفردهينجزها

تحسأنيمكنفقطوالجزيرة،الشهيةينظمأنيمكنفقطوالهيبوتلاموس

أنيمكنفقطوالحصين،بالخوفتحسأنيمكنفقطواللوزة،بالغثيان

يحتاجهكذامتخصصعضوكلولكنجرا.وهلموالطرقالأماكن"يخزن!

فقطنمشىأننسلظيعمماللةوبصورة.الجسممنالأخرىالأجزاءتأييدإلى

.كثيرةأخرىوأعضاءوالمخالرئتانوتتعاونيتعاونالقلبداممابأرجلنا،

لقسيميتطلبالعناصر،متغايرآخرنظامأىفىالحالهوكما،المخوفى

9-4الشككانظر.التخصصإلىبالإضافةتناسقاالعمل

الوظيفة

القنمنطقة

21

م

و!!%

)ب(

التمركرنزعة)أ(ووظائفها.المخمناطقبينالعلاقات9-4شكل

بينتفاعلات:المعتدلةالتمركزنزعة)ب(بواحداواحدخريطةالجدرية:

.متعددةوظائفإلىبالإضافةالمناطق
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أومهمةتؤد!المخفىمالمنطقةكانتإذاماالمرءيكتشفولكى

منلأقللتريدهاطريق)عنمؤقتاإماخاملةميجعلأنفعليهو،وظيفة

الجراحى(.الاسلتصالطريق)عننهائياوإمامثلا(مئويةدرجةعشرين

ولكنوإلىبالنسبةضروريةمأنالمرءيستنتجو،أداءعنمتوقفتوإذا

على.أساسىجزءإخمالطريقعنذاتهاالنتيجةعلىيحصلربماالمرء

العينفىلجفنينمؤقتةبخياطةوويسيلهوبيلقامعندما،المثالسبيل

قشرتهامنالأيسرللنصفمشهورإخمالإلىذلكأدىلهرة،اليسرى

بطريقةالقافهتممخهامنالجزءهذافىالعادىالتطورأنوأثبت،البصرية

يسلزدأنالحيوانيستطعلم،الجفنينمنالغررفكبعدحتىللغى:لا

إلىالافلقاربسببفسدقدلديهالرؤيةمجادخصفلأني،العينينبكلتاالرؤية

حسية.إثارة

الحسىالحرمانأنوتلاميدههبدونالدأتبتلقرياذاتهالوقتوفى

الصارموالتقييد.الهلاوسويسببالمشكالتحلعلىالقدرةمنينقص

إلى،الخادعوالتخيلالوهمىالحسىالإدراكنموذجمنيزيدأيضاللحركة

للإجراءاتالحساسيةمفرطيصبحربماللدراسةالخاضعالشخصأندرجة

والمخاوفالخرافاتويطور،مؤامراتيتخيلوربما،المؤلمةالطبية

واضحاالدرسيكونأنمنبدولا03،أ"كث!(.ولول!4اكاشأولألأ"3)8"2

السياسى.للتلاعببالنسبة

إلىدائمابالنشاطمفعموهو،العقلعضوهوالبشرئالمخوبإيجاز،

إلىأيضاوينقسم.عزلةفىعاديةبصورةيعمللاولكنهالحدود،أبعد

تكونأنعنالبعيدةالمناطقهذهولكنمخلالفة،محددةوظائفذاتمناطق
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"خوارزميات)أولتادلىبشكلومسلقلةذاتىباكلقاءمتمتعةقياسوحدات

نعودوسوف".معممالذكاءقابلةأنظمةللشكيلتجلقعأنيمكن"(،داروينية

أ-ه..الجزءفىالموضوعهذاإلى

النفسيةالصببةالواحدبةمزابا9-5

للعقل:المادىالتصورمزايابعضالآننسجلدعنا

الإدراكىالأعصابعلميقودالذىالفرضمنأقلليسإنهأ-

القاطعالحدعنديكونوالذلىوالاجلغاعى،والسلوكئوالوجدانى

المعاصر.النفسىوالطبالنفسلعلم

العقليةالظواهركل،الأقلعلىالمبدأحيثمنيفسر،أنيمكن2-

بعدالمعروفةالظواهروبعضالكلايسيكى،النفسلعلمالمعروفة

القشرةفى"المرآةالعصبية"الخلايالديناالمتال،سبيلعلىذلك.

لد!معينةلأفعالالحسىالإدراكيتيرهاالتىالأماميةالحركية

مثلمالنا،تتيحالعصبيةالخلاياهذهبأنزعموهناك.الآخرينالناس

الماهرةالحركاتبعضجهدغيرمننحاكىأنللنسانيس،تلتح

أ"(.4022،أكاأأ،كااأكا!ح3،أ0!2مو4مثلا)انظرالآخرينلدى

)اكية(العصبى""الأساسالخلاياهذهلشكلذلكإلىبالإضافة

وهناكأ!-اع(.س!،أ3أس!.ا!2هه)8أأ+4أ!أولهأالمحاكاةطريقعنللتعلم

تشكيلفىداخلةتكونالمرآةالعصبيةالخلايابأنأيضاتخمين

التى(للآخرينالعقليةبالعملياتالمتعلقة)التخمينات"العقلانظريات

الحركيةالنظريةهذهفإنذلكومع.الآخرينسلوكللقسيرنبتكرها

قرنينمدةفىالنوعهذامنفقطوالأخيرة-الفعلفهمفى
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أنيمكنماأقلوبالتالىطحأ+(.!ك!ه92!و)متلقاسلنقدخضعت

الثنائيةلقبللاحينعلىتجريبيا،للاختبارقابلةأنهاهوعنهايقال

الاختبار.هذامل!

يمكنالمزاجأنقببلمنالمدهشةالنتائجمنمجموعةكسبلقد

لهالمخوأنالدوبامين،صستوىضبططريقعنطبيافيهالتحكم

الحركة؟فىالبصرلىللتحكمآخروجهازالبيئةلرؤيةواحدجهاز

عنمسارهفىفجأةيتوقفأنيمكنالمشحونالغاضبالثوروأن

مخه،فىمغروسكهربائىقطبفىتؤثرإشعاعيةموجةطريق

تتحكمالتئذاتهاالدواءحبوبتحدثهأنيمكنالقهرىالسلوكوأن

القيودلكلهكذاالأساسبالتالة،الشعوروأن؟باركنسونرعشاتفى

هرمون،الأوسيتوسينيخرجأنفىبرشاشتعزيزهيمكن،البشرية

الرعاية،وتقديم،والمخاض،الجنسفىالمستخدم"العلاقة!

.(5!أظعآ41ح،ا!.7ههكص)عةضاالرو

مخ،6باالنفسعلمفىطرحهايمكنلامشكلاتيعالجأنيمكن

فئاتمنلكلماتبالنسبةالمخفىالمخلفةالآثارتحديدمشكلاتمل!

والإدراكالمزاجعلىالكيميائيةالموادتأثيرواكلشاف،معينة

اللغةعلمأصحابوجد،المثالسبيلعلى.الاجتماعىوالسلوك

فقدانتنمببالصخقشرةمنمحددةمناطقفىالأضرارأنالعصبى

علماءووجد4!!!!(.أ43!2مثلا)انظرمعينةكلاميةوظائف

تغيرعصبيةإرسالأجهزةأومعينةهرموناتإعطاءأنالنفس

الطفل.رعايةقبيلمنأساسيةلضرفات
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مثلاللقليدية،النفسيةالفروعبينالمصطنعةالحواجزيحطم5-

والفردى/الاجتماعى.،/الوجداناكالإدر

بوصفهاالعقليةالأمراضفىالماديةالواحديةلقكر6-عندما

النفسىالطباستبدالعلىتساعدفإنها،المخفىاضطرابات

ماحدإلىبدائيايزاللاكانوإنملزايدةبصورةالمؤثرالأحبائى

المؤثرغير(الكهنةيمارسهالذئاالشامانىالنفسىبالطب

عح+ه؟3(.7991مثلا،)انظرالخصوصوجهعلىالنفسىوالتحليل

الماديةالأنطولوجيامعالنفسىالعصبىالتطابقفرضينسجم7-

أرواحالتضمنلاوالتى،الحديثالعلمفىالمتأصلة(الطبيعية)أو

اعترافاتعترفذلكومعأعضاء،بلاوظائفأوالجسدمنمتحررة

تمييزإلىالحاجةوحتى،العالمفىالضخمالكيفىباللتوعضمنيا

الواحديةتقوضالخصوصوجهوعلى.اللتظيممنعديدةمستويات

كذلك،كانإذالأنهعقلى،العالمبأنالمثالىالوهمالنفسيةالعصبية

أنوهم،عارضة)وبصورةالكونيتضمنسوفبشرىمخكلفإن

بهتمسكوإنمافقط،باركلىبهيتمسكلمالعقلفييوجدشيءكل

وضوحا(.أقلنحوعلىكانوا!نأيضا،كانط

المذاهبنقائصمنتعانىلاالنفسيةالعصببةالواحديةأنالقولوخلاصة

العلومككأساستشكلالتىالأنطولوجيامعأيضائتسجموإنمالها.المنافممة

الإدراكى.الأعصابعلميرشدالذىالفرضأنهاللغايةالمهموالشىء.الطبيعية

الكيفياتيفسرأنيمكنلاأنهيزعمونالفلاسفةبعضيزيللافلك،ومع

نر.غاد.3وله3أحولهح+533عىالووأولح،+أا5ولأد3ل!أالقصثيةو4لما!أ*
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النفسىالصبىالتطابقعلىالكيفياتاغراض9-6

والطعمباللونالإحساساتهى،الخامالأحاسيسأو4،!أ)!دماالكيفبات

فيالحصروجهعلى"تكمنأنهانعرفونحن.ذلكونحووالملمسوالرائحة

"أحمر"مل!،المناظرةوالمحمولاتس!(.4اأس!ا5391.0)312"الحساسالجسم

تفسرها.أنالفيزيائيةالنزعةشمتطيعلاثمومن.فيزيائيةوليستظاهراللة،

الرؤيةنقطهىالفيزيائيةالنزعةأنالسابعالفصلمنلتكرذلك)ومع

حدودفىالكيفياتتحليلمحاولةهذايمنعفهل(.للماديةبعيدحدإلىالبدائية

نر.دعناالعصبى؟الاحتراقومعدلالموجىالطولمل!ظاهرالية،غير

عننعرفهاإنناراسلبرتراندوسيقول.للكيفياتالمتكلممعرفةلدينا

"المعطياتبينمنفيعتبرهابرجسونهنرىخصمهأما،الاطلاعطريق

الخلية!وحيدةالكائناتامعينةلحظةفىالكيفباتوفئةللوعى".المباشرة

أنهاإثباتالعالميحاوللنذلكومع،معينةأنواعمنمثيراتتكتشف

يكتشففريديسيوجليناالخليةأحادىالحىالكائن،المثالسبيلعلى.واعية

بمجالالبكتريابعضو"ئح!مر"3يراه".ااالذى"مايعرفلاولكنالضوء،

جسمها-فىالمغنتيتمنللغايةصغيرةأجزاءبسببأرضىمغناطيسى

جدا.المبجلونالعقلفلاسفةبهيحسأنيمكنمماأكتزيكونوالذى

إنالقائلالافتراضعلىبعيدحدإلىالمشهورةالاعلزاضاتوأحد

الأشياءتلاحظربماحينعلىأنههومخعملياتهىالعقليةالعمليات

بصورةئخلترأنيمكنلافإنهالها،وشمتجيبفيزيائيةمثيراتالفيزيائية

اللاحقة،الصورةأوالأحمررؤيةص!الخامالأحاسيسأوالكيفياتممكنة

علىالكتابهذاوضعإذا،المثالسبيلعلى.اكمأوبالسروروالإحساس

لقرائه.يمنحهربماسرورفييشاركأنيمكنولا.باكميشعرفلننار
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جداخاصةاستجاباتهىالكيفياتأنالجميعبهيعترفالذئوالشيء

سبيلعلى.فيزيائيةلأشياءالاستجاباتعنتماماومختلفةفيريائية،لمثيرات

الفرسحدوةبهاتخقظالتىنفنمهابالطريقةعاصفةالمرءيتذكرلا،إلمثال

أنواعتوجدعللماللذاكرةكثيرةأنواعتوجدالحديد:تاجرقحهاالذىبالشكل

الحيوانىالسلوكوعلماءالفيزياءعلماءاكتشفكماذاكردذاتلأشاء

ث!ذاالإدراكىالأعصابعلمأصحابويعرفبعيد.رم!منذآخرونوعلماء

يدرسونولا،الحيوانيةالذاكرةيدرسونأنهمفىالسببهووذلكأيضا،

،الذاكرةيفسرالعلمبأنالعقلفلاسفةمعظمويسلمالحديديخة.الأدواتذاكرة

هده)6991(شالمررديفيديسمىوبالتالىالأمرنهايةفىيفسرهاربماأو

أ،س!)+!!منالفاكرةفىخبيرأىراجع،المخالفة)وللآراءسهلةمشكلة

ءولأ/\ايا+712!و3!س!أس!!طحا"2إلى)3291(

ما!تفسيرأنأتباعهمنوكثيرنفسهالفيلسوفيعلقد،العكسوعلى

+أش!ا(كيميفسرلماذا؟معالجتيا.إلىسبيللامشكلةوربما،صعبةمشكلة

يعنىألما،بوصفهمعاناتهتتمأنهحقيقةههـوألمااكميجعلاماا.6"2:)221

أدعوهفأنا،غلطتينأومطبعيةلغلطةالقراءاكتشافحالةوفى"يؤلمأنه

ولكنلؤلم"أنهاهوللآلاممميزهوما:نفسهالكتابمن15صفيللنظر

يسمع،والسمعيرى،الضوءأنافتراضالممكنفمن،تؤلمالآلامكانتإذا

يقتل،والموت،يحزنوالحزنيتكلموالكلام،يفكروالفكردتذكر،والذاكرة

تجارمنوغيرهمالوجوديونويصفقجرا.وهلم،يعدمموالث،يعولموالعالم

.لتوحفإنهابقيتناأما،اللغو
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إذا-طرحتالحالبطبيعةلاالجواب؟للحلقابلة"الصعبة"المشكلةهل

فلاسفةمنوآخرون223(المذكور،)المرجعكيميتبنىولا.ملغزةبألفاظ

وهوألايقينيا،واحداشيئاهناكأنويزعمونالنظرمنالوجهةهدهالعقل

اكممفهومأنهذافىوالسبب.المشكلةهدهيحلأنيمكنلاالمخعلمأن

الأعصابعلمفىيظهرإنهيظهر:ولكنه،المخعلمفىيظهر"الا

العصبىالمناعةومبحثالتخدير،ومبحث،الأعصابومبحثالإدراكى،

هذهمنتتثبتأنشئتوإذا.النفسىالعصبىالصيدلةوعلم،النفسى

.العلوملهذدالمخصصةالمجلاتمنمجلةأىفقطفاقرأ،العبارة

للئهم،العصبيةالفسيولوجياعندراساتأىأيضايذكرلاكيمولكن

الشعورعنوالعجز،الكاذبواكم،المرمنواكم،النصفىالصداعوخاصة

مضى،قرنلصفمنذأنهيذكرولم.الوهمىبادواءاكموفقد،بالألم

فى)ضررالحزاميةالقشرةفىشقلعملياتالمرمناكممرضىخضع

الألمشدةأنرغمالمخاطررالتأننتيجتهمنوكانالحزامية(،قشرهم

اكم.قالبيسمىفيمامختلفعنصرفيعمليةلأنهتخف،

الكلاشيمالاكتشافهواكمعنكيمتقريرمنالآخرالغائبوالشىء

التىالصغيرةال!لبأنمؤداهوالذى5791عامفىميلزاكرونالدلدى

مؤذيةبمثيراتأحستأنهاورغماكمةعناغافلة1كانتعزلةفىنشأت

أواجتنابهاتتعلملموبالتالىمنهاخائفةتك!لمفإنها،اللهبألسنةمل!

الاجتماعيةللآلامالنفسىالأحيائىالبحثكيمتقريرفىيظهرولماتوقعها

سنواتلبضعبشدةمطروحاموضوعاكانأنهرغموالحسد،الإذ!لصو

المرءيزعجلماذاول!+4!س!؟حأط(.ول!4ا!3س!!!س!كالأح60073،المثالسبيل)على
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الذى"ماحالبأىيعرفأنيمكنلاأنهبداهةعرفإذا،العقلبعلمنفسه

جهلاتظهرسوفلأنكالتعبير،هذايعنيهالذئماتسأللا"؟الألمخبرةيشبه

نظرية.إلىواللغولغز،إلىاللبسمسخبسحر

الشيوخمجلسأعلنكيم،كتابظهرعندما2،هه6عامفئذلكومع

ال!الس،عامهفىوكان"الألمفىوالبحثالتحكممن"عقدعنالأمريكئ

مئاتكانت،نفسهالوقتوفى.الفيدرالىالصالىالاعتمادنقصمعكاتوإن

مجموعةونشرت.العالمحولتعملوالعياداتأ!مفىالبحثمراكزم!

والصداعحولول،س!فى،33اهأل!!هالتخديربينهامنالمتخصصةالمجلاتمن

والصداع،ولع+!س!"35ا!+وله)5آولاكا!لللمالأوربيةوالمجلة،!أ!كااكاط!س!ح

ولأ!!،والألما!+ولهأ،آه4!ولأ"33!ح؟ج"الألمبحثومجلة4!س!+،ء،أس!ك

أ!ح.وليحع!س!؟ج!"ول!4،ولس!ولص!صه!ول!7وإدارتهاكموبحث

أننامعروفولكن.تحقققدلائلمالكاولالعلمىالفهمبأنيوحىلاوهذا

جدا،ناشط،الأماميةلجزيرةمكوناتهأحدوأن)نظام(،كامل.ألماكالبنملك

وعلماءالأعصابلعلماءأيضاالمعروفومناكم.منيعانىالشخصوأن

خطيرةمشكلةوهذه.طبيةومثمكلةموضعىبحثالألمأنوالفيزيائيينالنفس

فىالألمانالقولةفاضحينخطأينبينيلقلبونفلاسفةأيدىفىلزكتجدا

).(.حالأليافلاحتراقمطابقاكمانوالقوللالمادى،العقل

لمما(الوظيفيين)أوالحسابيينأو،للفيريائيينمزعجشيءوالكيفيات

الكيفياتتربكلا،العكسوعلى)1991(.دينيتفعلكماوجودهاينكروا

مكانحولالمخإلىالمعلوماتلرسلالم!المنعدلمةأللاف؟مس!؟أم-ححالألداف)0(

.(المترجمأاكم
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)انبثاقية(خصانصلهاالحيةالمادةأنيعرفونالذين،الانبثاقيينالماديين

تسبح،المثالسبيلعلىح!ولول!(.وا،كا!8!6"+مثلا)انظرخاصة

النحاسيةالمعدنيةالعملاتتفعللاحينعلى،الأحماضعنبعيداالمهدبات

السرخسنباتيفعللاحينعلى،الطعاممنأجزاءالأميباوتبلالع،كذلك

على،المثيراتتطويقإلىالعصبىالنسيجيميلمماللة،وبصورة.كذلك

المثيرالكهربائيةالدائرةوتحول.المرنةالإعلاموسائلتنشرهاحين

الدائرةتستجيبحينعلى،ذاتهالنوعمناستجابةإلىالكهرومغناطيسى

)الماديينالفيزيائيينولكن.الكيفيةالناحيةمنمخللفبشكلالعصبية

الوظيفيونويهتم.العصبيةللأنظمةالمحددةبالوظائفيهتمونلا(العاليين

فريقأىيهتملموبالتالي.الطبيعيةبالأشياءاهتمامهممنأكثربالرموز

.للكيفياتالأحيائيةبالدراسةمنهما

وديكارتجاليليوأكدهالذى-القدماءالذريينباكتشافمرتبطوهذا

ظاهراتية(،)أوثانويةخصائصلقلكلاالفيزيائيةالموضوعاتأن-ولوك

فقطتملكوإنما.والطعموالجهر،،والرائحة،اللونمل!،كيفياتأو

الأحاسيسأوالكيفيات،العكسوعلى.والطاقةالتركيبملوأوليةخصائص

موضوعاتيدركعندماالمخفىلظهروهىفقط:العقلفىلكونالخام

خارجية.مثيراتغيابفىأيضاوأحيانا،خارجية

الكيفياتأنمعا-إلىالإدراكىالأعصابوعلمالماليةالواحديةوتذهب

اكتشفوكما.فيزيائيةالكيفياتأنيستلزملاهذافلكومعمخ.عملياث

اختلافهناك-عشرالتاسعالقرنمنتصففىالبثنىالنفسلعلمالمؤسسون

بينالاختلافمثلالمناظر،الكهرومغناطيسىوالشعاعاللونبينجنرى
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الصوتموجةوسعةالجهربينالاختلافأو،والحرارةالحارالإحساس

مخ،هناكالأولىالحالةفىأنههوالاختلافأنالآننعرفونحن.المناظرة

الثانية.الحالةفيغائبانأمرانوهماأيضا،المتكلمصيغةفىتقريروربما

يثير)الذالية(والئانوية)الموضوعية(الأوليةالخصائصبينوالتمييز

السواء.على(العاديين)الماديينوالفيزيائيينللظاهراليينخطيرةمشكلات

يستطبعولاالأوليةالخصائصقبولالظاهرالبةأصحابيستطيعلا،وبالفعك

إماملزمونفالظاهرالتونوبالتاليالثانولة.الخصائصتفسيرالفيزيائيون

أنعلىمخ(،بلا)الكلاسيكىالنفسعلمإلالشويههاأوالعلومكلبتجاهل

لنكرونثمومنفمطوالكلملاءبالفيزلاءبالاعدرافملزمونالفدزلائيلن

ء!وللط!(.كا!"2فىتجدهذلكعن)المزيدللكيفياتالحقيقىالوجود

كلفىيختبرونهاأنهمرغمالكيفيات(الطبيعيون)أوالفيزيائيونوينكر

منيخافونفلاالفيريائيينغيرالماديونأماما.شيئافيهايدركونمرة

،الأمخاخفيفقطتحدثأنهايفلزضونوإنماعنها،يرغبونولاالكيفيات

يأالحقيقةوفى.الإدراكىالأعصابعلمطريقعنمعالجتهايجبولذلك

للرؤيةمخصصةفصولايلضمنالأعصابعلمفىحديثمدرسىكتاب

لفسيراالكيفياتلفسيريتم،أخرىوبعبارةإلخ...اوالذوقوالشموالسمع

للعلمومعارضوندوجماطيقيونفلاسفةأدانهاأنسبقماديةبطريقةلقيقا

أخرىبعبارةذلكتضعأنوشمتطيعولي!(.53اعح.71340791آهوسرلمل!

ء!ولول!فىفتكعن)المزيدموضوعيةحدودفىتفسرالذاتيةاءنوتقول

دقسيرهوالحسىالإلراكنفسعلم،الخصوصوجهوعلىكا!"2(.

الفلسفيةالفينومينولوجياصاحبيحاوللممهمةوهى)المظاهر(،الظواهر

بها.القيام
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أنمنبدلاالعالمعنالمفصلبيانهفىالكيفياتيدخلالذىوالمادى

مل!،الأنظمةأنيؤكدسوفأنهيعنىوهذاانبثاقيا.مادياالأرجحعلىيكون

وتجمعات،العصبيةالخلايا)متلمكوئاتهاإليهالقتقرخصائصتملك،المخ

تكونبحيثالشاملةالخصائصهذهوتقال(.القشريةالأعمدةقبيلمنالخلية

مل،العملياتغضونفيأخرىبطريقةلتلاشىأوتنشألأنهاانبثاقية،

النشوءفىواضحةتكونوالتيوالانحل!،،والتشكل،الذاتيالتنظيمعمليات

الخامس.الفصلفىأدركناكماواللظور

فىأننامؤداهالنفسىالعصبىالتطابقعلىصلةذواعتراضوهناك

سبيلعلى.عصبيةلاعلميةحدودفىعقليةعملياتنصفاليوميةحيالتا

بتفصيليصفأنمنبدلا،الحبفىوكذابكذايشعرإنهالمرءيقولالمئال،

واسعةبصورةإلانعرفهالاعمليةوهىعاناها-التىجداالمعقدةالمخعملية

أمرايكونأنمنبدلاالأنواعلكلالحدوثشائعهذاولكن.حالكلعلى

سيارتهتعطلسائقيصفربماالنحو،هذاوعلىعقلى.هوبمامخاصا

ويصفه،معقدةبطريقةالتعطلهذاالميكانيكىويصف،بسيطةبطريقة

حادثةتفسيرفإنممالكة،وبصورة.للغايةمعقدةبطريقةالسياراتمهندس

موضوعاتيلضمنالدماغيةالسكتةمل!،الدمويةوالأوعيةبالقلبمتعلقة

وصفهافىلظهرلابيتا،وحاصرات،الأوعيةفىيلزسبالدهنمل!

علمبينبالتعارضهذاشمميةفىصوابعلىالعقلوفلاسفةالسريرى.

العلمى.النفسوعلمالشعبىالنفس

الذىالاعتراضلصباغةبعيدحدإلىاللقنىالشكلأنوالظاهر

لا،المخوعملياتالعقليةالظواهربينلظابقيوجدلكىهوةعنهنتحدث
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ولكنها-المخعملياتخصائصكلفىالعقليةالظواهرتشلزكأنمنبد

لا،ثانويةخصائصالعقليةالظواهرتملكحينعلى،وبالفعل.تشتركلا

)ذاتية(،الشخصعلىمعتمدةالأولى:أوليةخصائصإلاالمخحالاتتملك

طرحهيمكنلالأنهصحيحغيرالاعتراضهذاولكن.موضوعيةوالثانية

الضعيفالكهربائىالتفريغ،المثالسبيلعلى.العلميةالأوصافكلضد

عالميفسرهاحينعلى،مؤلموخزبأنهاالمريضيصفهاربماصدمةيسبب

الحى.النسيجفىالكهربائيةالدائرةتأثيرحدودفىالحيويةالفيزياء

القرنطوالالدلالةعلماءفلقالذىالمل!وهوبسيطا،مثلاخذ

ذاته،الكوكبإنهماالمساء؟ونجمالصباحنجمبينالاختلافما:الماضى

العارفةوالذاتالجوىالغلافلأن،مخلالفانأنهمايبدوولكن"الزهرة"،أعنى

الخبرةهىليستالصباحفىالزهرةرؤيةأنالمحققوالشىءمعا.تغيراقد

كانلوكماظهرالفيزيائىالموضوعأنرغمالمساء،فىكرؤيتهنفسها

أنهماعلقدوالأنهمالمثالهذافىالفلاسفةمعظمواحتار.نفسهالشيء

أشياءثلاثةبالفعليوجدبينما،الزهرةأعنىإليهيشارواحداشيئايعالجون

أسميهماهىوالزهرة.الجوىوالغلاف،العارفةوالذات،الزهرةابيها:يشار

المساء*نجمو"رأيت"الصباحنجم7رأيتالقضايافىالمركزىإليهالمشار

جوىغلافخائلمنأواالصباحفىالزهرة!رأيتلالخصالقضاياوهذه

دافئجوىغلافخل!منأواالمساءفىالزهرة7رأيتو("وصافبارد

!(.س!!ولولا)!749التوالىعلى8اوملوث

الذاتصالمستقلللحدوثالعلمىلوصفبينللتعارضمثالمجردهذا

يتعين،أخرىوبعبارة.البشريةللخبرةالعاليةأوالحدسيةالمعرفةووصف
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الذاتيتضمنأحدهمامخلالفتين:لواقعتينبوصفينعالكةعلىنكونأنعلينا

فلا،عقليةعمليةالبحثموضوعالشىءكانإذايدضمنها.لاوالآخر،العارفة

،الخارجمنعالميراهامخعملية:المختلفتينالواقعتينهاتيننملكأنمنبد

وإذا.البحثموضوعالمخصاحبويصفهايختبرهاكمانفسهاوالعملية

،الخاصعقلهيلاحظالذىالإلراكىالأعصابلعالمالمخيكونأنلضالف

حدودفىالموضوعىالوصف:مختلفينوصفينالأرجحعلىيقدمفإنه

والوصفاكسجين،أوالجلوكوزاستهلنمعللص!،الأوليةالخصائص

فلك.ونحوالذهنيةوالصورالمشاعرحثودفىالأنامركزيةعلىالقائم

الحساسة،الكائناتعلىمقصورةوهىكيفياتهناكالقولوخلاصة

بوصفهاأعنى(،الذاتعن)مستقلةموضوعيةحدودفيتفسيرهايمكنولكن

فى(الخبرة)أوالذاتيةالعلميفسرأنيتوقععامةوبصفة.المخلعملياتملامح

ولكن.النفسعلمبهيتعلقماكلهووهذا)لااختبارية(موضوجمةحدود

أنيعتقدالذى2(،)6موستؤلجرمل!،العاليةاللغةفيلسوفتقنعلنالحجةهذه

درمحاولةستكونولنلك3،فيزيائىهوفايتجاهل،خاصةوالفيزياء،العلم

نوقظأنفظاأمراوسيكونلونكيشوت.أعم!مناللااختبارىإلىالاختبارى

سباتهم.منهؤلاءمل!

والاندماجالرد9-7

نوعمنهوالنفسىالعصبىالتطابقفرضبهيسلمالذىالتطابقاعن

الإشعاع=والضوءجزيئيةأوذريةعشوائيةحركة=الحرارة11:اللظابقات

"،ولول074"ولول093بينالموجىطو!4يتشكلالذىالكهرومغناطيسى

أصحابوالفلاسفةالخيالوكتاب"الأكسجينمعالمعثناتحاد=و"الصدأ
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هذهبمئلالتمسكفيهايتملاعوالمابتكارفىالحالبطبيعةأحرارالتأمك

وحيثمجانا،شىءأمىعلىشخص!أىيحصلوحيث،الواقعيةاللظابقات

الإمكانيةيحسبونلاالمسئوليةأصحابالناسولكناللغو.المجتمعيكافئ

ولا،للقانونخضوعاأو،واقعيةإمكانية،التخيلقابليةأو،المفهومية

-الواقعى.وجودهمعلىدليلاخياليةعوالمابتكارعليالقدرةيعتبرون

نأعنبعيدالموضوعولكنالرد،عنضخمةفلسفيةأدبياتوهناك

يتضح،ماونادرا.لقائلقولمنفيهايبقولماكتملتقدمعالجتهتكون

مأالخاصيةأمالشىءالرد:موضوعكانإذاماواحد،لشىءبالنسبة

هذهولكنأ،2يد-الماءأنيقررماغالبا،المثالسبيلعلى.المركب

مؤلفةالبحيرةأوالندىقطرةملوالماءجسمأنوالصواب.كاذبةالشموية

بنيةلهالماءوجسم.نظامملامحمنواحدملصحوالتأليفأ؟2يدجزيئاتمن

5-4؟الشكلفىالواضحةالهيدروجينروابطجوهريةوبصورة-أيضا

الخصوصوجهوعلى،نموذجيةآلياتلهالماءجسمذلك،إلىوبالإضافة

التالى.المستوىعندوسيلانمستوىعندعشوائيةجزيئيةحركة

ولكن"،الحركيةالطاقة=الحرارة"درجةا!نعادةيقال:الثانىالمثال

"لرجةا!نيقالأنوالأصح.الملعقةمل!فيزيائىجسمأىيكذبهاالشمويةهذه

فيالجزيئاتأوالذراتمنلنظامالمتوسطةالحركيةالطاقة=الحرارة

بمركبالثانىالمثالويتعلقء،بالشيالأولالمثالويتعلق".عشوائيةحركة

للردزائفمثالالأول،مصطلحاتىوفى.فيزيائيةخاصيةيمل!)وظيفة(

للردمثالاليكونخاطئةبصورةالثانىادعاءيجرئحينعلى،الأنطولوجى

فىتفصيلات)انظرالفنيةالمصطلحاتهذهنوضحودعناالإبستمولوجى.

+يا!ع!.77917391،ح2،كاثم!ولا!ص!!ولول!4ول34ز14.)8791
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-"مفىالحالهوكماأنطولوجيا،إمايكونأنيمكنالردأنوأقترح

منللاستنباطقابلةم-"النظريةفىالحالهوكماإبستمولوجيا،أولت"

علىالعصبى!7و"العقلى"مل!خصائصعلىن،متللحيثن"،-النظرية

أنطولوجى.لردأدإءيعدنفسهالعصبىهوالعقلىبأنوالتقرير.التوالى

تعبيرهوالعصبىالعلممنفصلاسيصبحأوأصبحالنفسعلمبأنوالزعم

الفيزيائىإلىالعقلىرد،عارضةوبصورةإبستمولوجى.ردفىالأملعن

علمأصحابيسعى،المثالسبيلعلى.يفسرهولكنالأولاستبعاديعادللا

وأالغاضبالشعورقبيلمنذاللةظواهرتفسيرإلىالإدراكىالأعصاب

المفاهيميسلتعدلاالردهذا.الأعصابلعلمالموضوعيةالحدودفىالمبتهج

نفسهىليستالنفسيةالعصبيةالواحدية:والابتهاجللغضبالظاهراتية

مثل،محدودةاجتماعيةحالثةلقسيرممالكة،وبصورة.الاستعباديةالمادية

تشعبها،أوالفرديةالاهتماماتتجمعحدودفىحلهاأوشركةتكوينلفسير

الاجتماعى.والانحائلالتجمعمفاهيميستبعدلا

فالدعوى.الآخرأحدهمايسللزملاوالأنطولوجىالإبستمولوجىوالردان

لردإماالبحثىالمشروعفقطلقترحوالعصبىالعقلىللتطابقالأنطولوجية

يسعىالأولىالحالةوفى.الفرعيندمجأوالعصبىالعلمإلىالنفسعلم

إلىالثانيةالحالةفىالمرءيهدفبينما،النفسىالأحياءعلمإلىالباحث

بحياتهاتتأثرالاجتماعيةللحيواناتالعقليةالحياةدامتماولكنربطهما.

علممنجيداضئيلامقدارانضيفأنمنبدفلاقويا،تأثراالاجتماعية

بالنسبةيعمللاالطبيعىوالمذهبالإدراكى:الأعصابعلمإلىالاجتماع

(.السادسالفصل)تذكرملالناالصنععاليةالاجتماعيةالحيواناتلعقل
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منمتطرفةصورةالفيزيائىيتبنى،العقليةالظواهرمعالجةوعند

والفيزيائى،العقلىبينويسوىوالأحياء،الكيمياءيتخطىإذالردية:النزعة

النحوهذاوعلىالفيزياء.منفرعاالنفسعلمفيهيصبحيومفىويأمل

الفيزيائيةفوقالمستوياتوجوديتجاهلإذ:بالأرضالعالمالفيزيائىيساوى

ويفرط.والاجتماعيةوالحيويةالكيميائيةالمستوياتقبيلمنلتظيمأو

يؤيدتراهنلكومعمعا.ويفقرهمابهومعرفتناالواقعتبسيطفىالفيزيائى

لشىءبالنسبةالمستحيلمنانالقائلالنفسيةالعصبيةالئنائيةصاحبحدس

شيءأىكانإذاماهوالصحيحالسؤالأنحينعلىيفكر،أنفيزيائى

يفكر.أنيستطيع+أحيائى"،شيءهوالذى،المخغير"آخر"

علىولح!3ء+أح،113ح(كا!ولا،أ3أ3ولالانبئاقيةالماديةتتغلب،العكسوعلى

الفيزيائية:النزعةمنهاتعانىالتىوالإبستمولوجيةالأنطولوجيةالنقائص

أنالائبثاقيةالماليةتنكر،الخصوصوجهوعلى.الخامسالفصلتذكر

منمجموعاتمجردوالخلايا،أوليةلجسيماتمجاميعمجردهىالذرات

مجلسأعضاءبعضئمسك)كماالأجنةجميعائحنالقولوتنكر؟الجزيئات

وبطبيعةأيضا.زعمكماالعصبيةخلاياككلو"أنت(!الأمريكىالشيوخ

لأن،الكلىالعلمصاحبةليستولكنها،الأساسىالعلمهىالفيزياء،الحال

فيزيائى(.هوعمابعيدةليستذلك)ومعفيزيائيةفوقمستوياتهناك

الرديكنونالحالاتمعظمفىوأنهللرد،حدوداهناكبأنيوحىوهذ!

أنالصحيحمنليس،المثالسبيلعلىجنريا.يكونأنمنبدلامعلذلا

القائلةالحقيقةمنإدراكهايمكنماوبقدر،الجزيئيةالحركةنفسهىالحرارة

درجةمنمقربةعلىالسرعةعالىجزيئىشعاعتحضيرالممكنمنا!ن

الجزيئيةالحركةنفسهىالحرارةأنهووالصواب.المطلقالصفرحرارة
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إبستمولوجىردإلىبالإضافةصريحأنطولوجىلردحالةوهذه.العشوائية

الميكانيكا.إلىبالإضافةاحتماليافرضاتتضمنلأنهاجزئى،

ا!نيقالربما.المعلذلوالردالجذرىالردبينالمنطقىالاختلافوإليك

إلىقويا()أوجذريارداتردب(النظريةأو،الفرض،)المفهومالفكرة

خذ.إضافيةضجةدونمنأمنللاستنباطقابلةبأنلتتإذاأالفكرة

البصرياتعلمويردالديناميكا،إلىكليةتردانوالكينماتيكاالإستاتيكامثلا،

ردالزدبالفكرةانالقوليمكن،العكسوعلى.الكهربائيةالمغناطيسيةإلى

إنها،بحيثجثالثةفكرةهناككانتإذاأالفكرةإلىضعيفا()أومعتدلا

قابلةالاستالتكيةالميكانيكا،المثالسبيلعلى.بتستلزمأ،معبالاتحاد

أنمؤداهبولتزمانعندإضافىفرضمعبالاشلزاكالميكانيكامنللاستنباط

موزعةالبحثموضوعالجزيئاتأوللذراتالابتدائيةوالسرعاتالأوضاع

الحركةعلممعتتحدعندماالكمميكانيكامنللردقابلةوالكيمياءعشوائيا.

مئل،كيميائيةروابطحولمعينفرضإلىبالإضافةالكلاسيكىالكيميائى

فىالمساهمةعلىتتوقفاللاأيونية()أوالشماهميةالروابطإنالقائلالفرض

:وبابجاز.الالكترونات

ب-3:/بى/و/لقوىهـب/لرد/لجذرى

ب-ج!/:بى/هـبلمعتلرأولضعمصلرد

الفيزيائيةالعملباتمنتعقيداأكثرالحالبطبيعةهىالعقليةوالظواهر

منأكثرمعقدةتكونلاخالصةمنطقيةنظروجهةمنولكن،والكيميائية

العصبىالعلمإلىنحتاجلاعقلى،هومانفسرلكى،وبالفعلالكيمياء.حالة

العدوان"3قبيلمنالاجتماعيةالمفاهيمبعضإلىأيضانحتاجوإنمافحسب

الوراثىالاستعدادحدودفىالاكتئابيفسرلاالصث!،سبيلعلىالتعاون".3و

أيضايفسروإنما،فحسباعصبىهرموناالسيروتونينفىواللاتوازن
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الأسرةفىالاجتماعيةالمريضحياةفىبمشكلاتتتعلقمعطياتبمساعدة

العمل.ومكان

مستوياتإلىيكونردكلليس،الشائعالرأىخلافعلىأنهلاحظ

مانظامفىمضمنككل،الكونباستثناءشىء،كلأنهووالسبب.أدنى

ليستفسيرهيجبلطفلالدراسىالأداء،المثالسبيلعلى.المستوىعالى

فىالطفلمكانةإلىبالإشارةأيضاوإنماعصبيةعلميةحدودفىفقط

الفاعلياتتفسيريمكنلاممالالة،وبصورة.وجيرانهوأسرتهمدرسته

والظروف،الضخمةالاقتصاديةالظروفعنبمعزلالصغيرةالاقتصادية

تفسيرمحاولة-العصبىالاقتصادعلمفإنثمومن.والسياسيةالديموغرافبة

عنيدايكون-عصبيةعلميةحدودفىالحصروجهعلىالاقتصادىالنشاط

الخاطئ.برأيهمتشبثا

صغير،:أنماطثلاثةمنواحدايكونأنيمكنالردأنالقولخلاصة

.9-هشكلانظر.وخليط،وضخم

ضخممستوىضخممستوىضخممستوى

أ!أ

صغيرمستوعاصغيرمستولمحاصغيرمستولمحأ

)ج()ب()أ(

الإحساس)مثلالصغيرالرد)أ(الرد:منأنماطثلاثة95-شكل

الطبعقيدة)ملوالكبيرالرد)ب(البصرى(؟الصركزفاعلية-البصرى

عنمسئولا،المخوليس،المجتمعيعتبرلهاوفقاوالتىالتثاقفىالنفسى

وقلةالملاعمةبعدمالشعور)ص!المختلطالرد)ج((؟العقليةالأمراض

اجتماعيا(.موضعهغيروفىفقيرنحوعلىماهراالمرءكون-الشأن
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الظواهرتفسيريمكنالإدراكى:الأعصابعلمبرنامجإليكوباختصار،

)العقلىتالأنطولوجىالردطريقعنالأ!،علىالمبدأحيثمن،العقلية

منالمنوعةللفروعالإبسئمولوجىواللقاربالاندماجمعالمشتركالعصبى(

س!!ولول!(،،3"2س!!ول!!الاجتماعوعلمالنفسعلممعوحديثا،الأعصابعلم

نالرالنظرى(بين)أوالإبستمولوجىالرد،العكسوعلى4!4!ولأ!ا.)8791

ويطدقء!ولول!(.)!7391أيضاالفيزياءفىوإنماالأ!مابعلمفى!طليس

يحدثهالذىالأعصابعلموتقلاموحدةوسمى،الدعوىهذه)ي!2(كارفر

أطروحتىفىنفسهالمؤلف)ويشتركالفسيفساءباسمالمنوعةفصولهاندماج

تكونالفسيفساءفهذهفلكومع(.التحتيةللتهيةوصفهوماشيءتفسيربأن

العصبى.إلىلعقلىرد:عميقأنطولوجىردخدمةفى

وهذامعا،والتركيبالتحليلالأشياءجميعدراسةتتطلب،عامةوبصفة

متوازيلئن:حركتينمندائماتألفالحديثالعلملقدمأنفىالسببهو

المثفصلةللفروعالتعاربأووالانلماج،تخصصاتإلىالدمس!مأواللفرلع

9-6شكلانظراالأمربادئفى

ا!

)أ(

ا!

)ب(

والتقارب،التركيب)ب(.التخصصأووالتشعب،التحليل)أ(9-6شكل

س!!وللا!(.كا!"2من)الانلماجأو
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ختامبةمظات

العقلطبيعةحولالفلاسفةلمعظمالرسميةالبياناتتكونماغالبا

لاماديةالنفسأنأفلاطوناعتقد،المثالسبيلعلىومللتسة.دوجماطيقية

أداةإلاليسالجسموأناللامادى؟العقلفىهوسرلواعلتهد.البدنولزشد

يوجدلاالخارجىالعالمبأنالادعاءإلىبالإضافةالاسلتطان،وأن؟للعقل

وكتبأيضا،والعالمالعقللدراسةالوحيدالطريقهوالفينومينولوجى()الرد

للفيلسوفبالنسبةللغايةالخطيرةالأفكار"إحدىأن.6791()501فتجنشتين

ايروتبنى3رعوسنافىأوبرعوسنانفكرأنناتماما،غريبةبصورة،هى

طبيعيا،شيئابوصفهاالنفسيةالعصبيةاللتائيةمعاالعقلانىوبويرالوضعى

إلىالمفتاحأناللغويونالفلاسفةواعتقد.العاديةالمعرفةمنجزءلأنهافقط

غيرالحيواناتأنالحالبطبيعةمسبقايفترضوالذىاللغةفلسفةهوالعقل

بتنامبارزةوبصورةالكمبيوتريبجلونالذينأماتماما،عقلبلاالبشرية

التىالكمبيوتربرامجمنفئةهوالعقلأنلناأكدوافقدودينيت،وفودور

بديلة.بطرق3"تجسيدهاأو"إدراكها"يمكن

الأعصابعلميقولهمابتعلمأنفسهمأزعجواالعقلفلاسفةمنوقليل

جهازالمخأنحتىيتعلمفلممعظمهمأما.العقليةالعملياتعنالإدراكى

الفيزياء.منفرعاليسالمخعلموبالتالىفقط،فيزيائياجهازاوليسأحيائى،

تكونأنيمكنالفيزيائىالشيءأنإنكاريواصلونأنهمفىالسببهووهذا

مفكرينأنفسهميعلترونمعظمهمأنورغموأفكارومشاعرخبراتله

فىتراهمفيه،مشكوكنوعمنالماديينمنأنهمبعضهمويظننقديين

وهىالدوجماطيقبةثمومن،الأوليةبالطريقةالعمليواصلونالحقيقة
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علمبتطوريعجلواأنعنبعيداوبالتالي.المئاليينللفلاسفةالمميرةالطريقة

العلماء.لهمقرأإذالقدمهيمنعونسوففإنهم،العقل

065عامحوالىأنهطهه!(د!+.0)2هيرودوتمنالتعلمالتواضعومن

طفلينأبكمماعزراعىيربىأنبسماتيكوسالفرعونأرادالميلادقبل

لالقائى.بشكلالطفلانيتكلمهالغةأىليكتشف،عزلةفىالولادةحديثى

منأكلزمنذماشخصاأنهويعنينىالذىوإنما،الآنتعنينىلاوالنتيجة

ألاالمحدثينالعقلفلاسفةمنكثيريعرفهلاماعرفقد،ونصفعامألف

تجريبيا،بحثاتتطلبالتجريبيةالأسئلةأنوهو
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العاشرالفصل

والمجتمعالعقل

واحدعامبينهمايفصلألمانيافىهولباخدىثيرىوالبارونكانطولد

منبدلاالمتألقةباريسفىكانطعاشولوالتنويراعصربدايةغدفقط

فيها،ولدالتىبلدته،المظلمةايديسهايمفىهولباخدىوظلكونجسبرج،

مادىفيلسوفأعظمكانطأصبحربما:الفلسفاتيتبادلاأنالجائزمنلكان

الجملة،الحالوبطبيعة.المثالىنظيرههولباخودى،القرنفيوواقعى

هىحيثمنللاختبارقابلةوغيرلةول،3!+ءأولولهح،للواقعمضادةالسابقة

لأننامضحكا،خيالاليستولكنها.كاذبةولاصالقةتكونلاثمومنكنلك،

الطبيعة.مل!تمامامهمتانوالفرصةاللتشئةأننعرف

يتعلممفكراوالمظلمةالنائيةكونجسبرجفىكانطيصادفلمحينوعلى

المفكرينبعضعلبهيترددهولباخلدىالأدبىالصالونكانيجالله،أومنه

بيكاريا،التنوير:عصرفيالعلياوالمنزلةالمكانةوأصحابللغايةالمهمين

،هيومو،وهلفتيوس،وفرانكلين،وديدرو،ودالمبير،وكوندرسى،وكوندياك

العقليةكانطحياةكانتبينما،وبالتالى.آخرينبينمنوتورجووروسو،

متواصلاتحفيزاالعقليةهولباخدىحياةكانتجوهرها،فيللنفسمناجاة

فىالممكنمنكانوببنما.وجرأةنكاءلهالمعاصرينأكئرمعفكياوحوارا

العالمئجاهلما،نطاقعلىفيهالمرغوبومن،الموحشةكونجسبرج

الواقعمنالمماثلالفراركانبالمخاطر،والمحفوفالكئيبالخارجى

الأنوار،مثينةفىوصاخببالنشاطمفعممبنىفىمستحيلا
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رغمرائجةالمثيرةهولباخدىكتبكانتبينمابالمل!:المجتمعورد

منقلةأيدىبينفقطمتذاولةماحدإلىالسريةكانطأعمالكانتحظرها،

خلافعلىولكنوهيوم،فولتيرملوهولباخ،دىالبارونويمل!.المئقفين

بالملاحظةنظرهوجهاثتحظىالذىالعامالمفكرنسميهأنيجوزما،كانط

الناحلةمنئمدمماهولباخكانحلنعلىذلك،عنوفضلالأهمدلها.نظرا

حكمناإذا،ذلكومع.هيومملوتمامامحافظاكانط.كانوالسباسية،العلمية

ومعرفتهكانطذكاءاققلنا،الفيلسوفانعالجهاالتىالمشكلاتتعقدمن

هولباخ.دىومعرفةذكاءمنأعلىالفطرية

قليلنفعذاتالطبيعةا!نالقائلةالدعوىيدعمفإنهسبق،ماصحوإذا

أنيسلظيعلاخطيرنحوعلىالضعيفالمخأنملالما،التنشئةدونمن

فيواجتماعياعصبيايكونعقلىشىءكل،أخرىوبعبارةكثيرا.شيئايتعلم

يولدون،الئقافاتكلفىالبشر،كلأنرغم،المثالسبيلعلىواحداوقت

واشمئزازالثافةفىسرورايسببربماالواحدالمئيرفإنمتمالالة،بأمخاخ

عالمية.أمخاخعلىمحليةآثاراالخبرةوتطبع.أخرىلثافةفى

لؤدىأنلمكنلاالنفسعلمأنهذامننلعلمهالذىالمنهجىوالدرس

مساعدةدونمن،وتفسيرهعقلىهوماوصفهىوالتى،الأساسيةوظبفته

الاختيارللتاولالثنائىهيالدعوىهذهأنلاحظالاجئماجمة.العلوم

الاجلقاعى.يفسرأنفقطالفردىالسلوكيستطيعلهوفقاالذىالعقلانى،

ترىوالتى،الشعبيةالتطوريةالإبستمولوجيامعأيضاخلافعلىتأتىوهى

الاجتماعى.العلملقسرالأحياءأن

الفعال.المعاصرالبحثمنمجالاتثلاثةعلىخاطفةنظرةنلتيدغا

الإدراكىالأعصابوعلمبالنمو،المتعلقالإدراكىالأعصابعلم

والتطورا،الاجتماعى
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النموا-أ"

المنقوش"للبرنامج"التلقائىالكشفهوالنموأنالوراثيةالحلقيةتقتضى

لهذهالطبيعيةوالنتيجةقدرا.سيكونالجينومأخرلى،وبعبارة.الجينومفي

تملكاورائيامتطابقةخلالجااوالكلوناتالمتطابقةالتوائمأنهيالدعولى

-تملكالنفسىالعصبىالتطابقطريقعن-ثمومن،متطابقةعصبيةأنظمة

هذهولكن.داخليةحياةهناككانتا!نذاتها،الداخليةوالحياةذاتهالسلوك

الماءبرغوثعندراساتالعشرينالقرنمنالسبعينياتفىفندتهاالنتيجة

أظهرتالثلاثالحالاتكلوفى:البشرإلىبالإضافةالعذرىوالسمك

*ولحه!!؟ح(.،لم!2مهمةتشريحيةاختلافاتللكلوناثالعصبيةالأنظمة

مخللفةأصبعبصماتلهاالمتطابقةالبشريةالتوائم،المثالسبيلعلى)188

س!(ء!(3مدوربيلزتعبيرحدوعلئمخللفاااستعمالااليدينشمتعملأنويمكن

!يخللف:توافقيةالأفرادبينالفطريةالاختلافاتحالااكةممنا!5791.4ا-154)55

وإنما،فريدةطبيعيةمواهبيملكلأنهليسالآخرينكلعنالواحدالفرد

الطبيعيةللمواهبنوافقيةيملكلأئه

بسبببعضهاالنمو،خل!تنبثقالاخنائفاتهذهأنالواضحومن

لقلباتنتائجالآخربعضهايكونربماحينعلى،المختلفةالخارجيةالمئيرات

العصبية.الخلاياوأغصانالعصبيةالمحاورونشأةالعصبيةالخلاياارتحال

والتطورالنموفي)المصادفة(""الإمكانأهميةبحق2()+ههجولدويؤكد

حساباتهناكا!نالقائلالمتطرفالرأىيدحضالإمكانحدوثومجردمعا.

:نقولالاستعارةغيرناوإذاقدرا.وليس،فرصةالجينوموبايجاز،نمو

البيئة.معبالاشتزاكيقدرالداخلىوالوسطالدنا،لقترح
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علىفسيفسائىفإنهما،حدإلىشاردالحيوانىالنموأنإلىوبالإضافة

منالمنوعةالأجزاءأنيعنىوهذااللظور.شأنذلكفىشأنهمعروفنحو

علىمخلالفة.جيناتتحكمهنموهالأن،ذاتهبالمعدلتنضجلاالحىالكائن

وعلىالعصبى.الجهازمنأكثربسرعةالتناسلىالجهازينضج،المثالسبيل

فىالمتمركز،التحكمجهازبعدوالتدعيمالمكافأةجهازينضج،مناظرنحو

منمشهورةاجتماعيةمشكلاتالتعارضهذاويولد.المخمنآخرمكان

العكسعلىالمراهقتميزالتىواللامسئولية،والأنانيةالتهور،مشكلةقبيل

فىالوافد،المراهقعندالأماميةالجبهةقشرةفإنوبالفعلالراشد.سلوكمن

الجديدةالانفعالاتفيللتحكممستعدةليستالادراكى،التحكمومركزالتطور

ثمومن.جنسيةبهرموئاتفجأةمغموراالمخيكونعندمالظهرالتىالقوية

مجلضعاتفىمخلالفةمعالجةبدورهيعالجوالذى،المراهقةسنفىالحملفإن

.أخرىمجتمعاتعليهوتعاقب،تجيزهالمجتمعاتفبعضمخلالفة،

فىواسلضتعوابسرعةالناسنضجعندماالقاعدةهىالصغيرةوالأمومة

الأوقاتهذهوفى.الحاضرالوقتفىالمتوقعةالحياةبنصففقطالمتوسط

غالبايدعمالعاجلالإشباععنبحثابالمخاطرالمحفوفالسلوكأننجد

المركبالحديثمجتمعنافى،العكسوعلىأيضا.البقاءعليهوبناءالتعلم

ويجتنبون،النضجمنكبيراحدابلغواأناسفيهويتحكممحكما،تركيبا

فىبعنايةمحكوماالابتكاريكون-المحافظينمنلزاهمثمومن،المخاطرة

اجتماعيا.ممزقاكونهفىالشكعندإعاقتهويتم،العملوأماكنالمدارس

الخلاف،أخرىبعدمرةيواجهوا،بأنملزمونالنمونفسعلموأصحاب

مكتسب،أمفطرىالسلوكأوالقدرةهذههل:والتنشئةالطبيعةبينالقديم
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وجهوعلى؟وخاصاجتماعىأموعالمىوغريزى!لانى،أموحلسى

أنمنبدلا7العمر"مرآةهىاللغةأنوألتاعهتشومسكىزعمإلخصوص،

ولدينانولدأنناأيضاوزعموا.غريزيةوأنها،الأساسيةاتصالناأداةتكون

أصحابويعرف.أكثرهوومالةث!!س!!أولولكة،،لأله!العالمىبلنحومعرفة

دراساتهمانإذفلك:يخالفمادائماالاجتماعوعلماءالنمونفسعلم

وظيفتهاوأنالمكشمبةالأمورمنوالإشارةالكلامأنإلىتوصلتالتجريبية

ولول!(.!ة26مو3زكااوله+3اح801"2المئ!سبيل)علىالتوصيلهىالأساسية

مناختراعهايعادأنهدرجةإلىالاجتماعىالتعاملأداةهىاللغةا!ن

المولدةاللغاتأنلوحظ،المثالسبيلعلى.غائبةتكونمرةكلفىجديد

فىالصممدرسةأطفالوأنواحد.جيلغضونفىهجينةلغاتمنتتطور

كانوابينما،تدريبأىدونمن،الخاصةالرمزيةلغتهمابتكرواقدنيكارجوا

منذاحتجازهميتمالذينالأطفال،العكسوعلى.المدرسةفناءفىيلعبون

ونحن.التركيبمنالخاليةالأماللغةأبدايتجاوزونلاعديدةلسنواتالميلاد

،واللاهوتالرياضياتإلىبالإضافة،اللغاتتعلمعلىبقدرةنولدبالتأكيد

ملالممة.اجتماعيةبيئاتفىإلالتحققلاالإمكانيةهذهولكن

علىبقدرةيولدونالأسوياءالبشركلأنالمرءينكرلابينماوبإيجاز،

ولا،والفلسفةالعلمإلىواللغاتاليدويةالمهاراتمنتقريبا،شيءأىتعلم

فىرموزإلىتحويلهيتمللتعلمقابلاشيءأىأنعلىكانأيادليليوجد

ولء!-س!لأ،5المظهر-الوراثىالتركيبوعالفة(.الوراثىالطاقماالجينوم

علمعنكلامأىفإنولنلك،تمامامباشرةغيرولءطهءهل!،5ولهأ،حس!ولولهح

هذاتصدعفلك،إلىوبالاضافةتام.بشكلوعديايكونالإدراكىالوراثة
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وتجميع،خلية:الأساسيةالمسلؤياتفوقيقفزلأنهخطيرنحوعلىالمشروع

القدراتوتحسينلانبثاقجادةدراساتوأى.والمحيط،العصبيةالخلية

سبيلعلىالأنثروبولوجيا.وعلماءالنمونفسعلمأصحابيلؤلاهاالالراكية

)ولبسوإخمادالتفصيللذكرعلىالقدرةأنفقطحديئااكلشف،المثال

.المتأخرةالطفولةفئمعايظهرانالمرغوبةغيرالذكريات"كبت"(

النموالعلماءهؤلاءيدرس،السلوكإلىالجيناتمنالقفزعنوبعيدا

مثلا)انظرمنوعةاجتماعيةبيئاتفىللطفلالفرد(الكائن)ئطورالتذريجى

شمتطيعحينعلىأنهأخرلىبعدمرةوجدواولقدكل!(.أولس33-ممهافى،أول6"2

منمناظرةفئةتنشيططريق)عنمعينةميولاتحققأنالبيئاتبعض

وآخرونرايتوجد،المثالسبيلعلىتحبطها.أخرىبيئاتفإن(،الجينات

تطور-الطفلإهمالإلىتؤدىطفولة:التاليةالسببيةالسلسلة)8"2(

الجريمة.فىلللؤرطقوىاحتمال-سلوكيةإخفاقات-للمخسوىغير

الوحيدالممكنالمليرليسرعايةبلاوتركهالطفلإهملىالحالوبطبيعة

ربماالمجتمع-المخمنمختلفةكثيرةأزواجابأنذلكاللااجئماعى:للسلوك

ربماومنحرفةفقيرةبيئةفىالنشأة،المثالسبيلعلى.ذاتهالمخرجتحدث

فقطالسببكانولو،الإهمالمنحتىأقوىبصورةللجريمةالطفليعرض

منلظم.مدرسىحضورإلىتؤدىلاالبيئةهذهأن

يرسمكيف2(مو)8لهوالمعاونونديهينهشماعل.آخرمثالاواليك

أرشدوالقد.مساحةعلىالأعدادالأمازونيةالقبائلورج!الصغارالأطفال

غيرمسطرةعلى"أإلى5منالأعداديضعوابأنللدراسةخضعواالنين

لقريبااستنفدواالبسطاءالأفرادأنووجدوا.اليمينإلىاليسارمنمعلمة
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،الصغيرةالصحيحةالأعدادلوضعالمسطرةمنالأيسرالنصفنصف

لوغارلقيا-مقياسالتنوالقد:الأيمنالنصففىالملتقيةالأعدادكلوحشدوا

وأصحاب.النفسىالفيزيائىفيبر-فخنربقانونملمشخصأىيتؤقعقدكما

إلىذاتهاالعدليةالقيمةنسبواأنهمأىبالتساوى،وزعواالنينهمفقطاللكافة

يكونحينعلىأنهالمؤلفونواسلتتجالمشماوئ.الطولذاتالأجزاءكل

ومنمكلشباالطولىالمقياسيكونعالميا،ثمومنفطريااللوغارتمىالمقياس

بينيوفقأنمنبدلاللمشكلةالحلهذاأنوأضافوابالئقافة.مرتبطايكونثم

الطبيعةبينالخلافلأن،التفاؤلفىأفرطواوربماوالبيئبة.الجبليةالمواقف

غامض،المكونهذانلك)ومع.كبيرسياسى-ايديولوجىمكونلهوالتنشئة

أنإماالجبليةصاحبيزعمربماوبالفعل.المقبولالرأىخلافعلىوفلك

-(.فطرالاجتماعىالوضعأنأوأسوياء،يوللونالبشركل

والتنشئةبالطبيعةمشتركةعنايةلتطلبالتىالأخرىالواضحةوالحالة

الإنصافأوالعدلتفضيل،الخصوصوجهوعلىالأخلاقى.التطورهى

هولا-)"سوىفطريايكونلاالأسوياء،البالغينبينتعميمهيتمالذئ

هذاأنافتراضهيمكنالذىوالشىءسوقى(.متعصبولاالعقلمضطرب

الثقافة)أو5اكاأحهأولها،24الاجتماعيةالتنشئةعلىعلاوةينمواللقضيل

دز؟الثامنةأوالسابعةسنحوالىفىإلاينبلقلادامماولهأ،!!داأالاحول!(،

جماعةأعضاءعلىمقصوراأعنىمحدود،التفضيلهذاأنذلكعلى

3؟ء3(.اس!.ا!2)8!واجتماعية

مستوىعلىأساسيااعتماداللظلماستجاباتناتعتمدذلك،إلىوبالأضافة

منيزيدالظلماحتمالعدماعنإذتجريبيا:تعديلهيمكنالذىالسيروتونين
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يثبتلالاكتشافااهذ:تحذير.أ،ح!حهعشا(.أكاأس!)8!2السيروتونيناستنفاد

فىمسألةمجردهوآخر،اجتماعىانفعالأىأو،بالظلمإحساسناأن

ويجوز.العاقلةالمادةفىمتأصلةالأخلاقيةأنفحسببئبتوإنماالكيمياء،

الطوائفعلىيقوممجتمعفىكاملانمواينمولاالعدلمعنىأنافتراض

الميلاد.منذمكانتهفردكليعرفحيث،الاجتماعيةوالطبقات

من.العنفمعالحالفكذلكوالإيثار،العدلمعالح!هووملالما

أمريكاوفى،الحياهمجرىخل!للغلرالفيزيائىالعدوانأنجيداالمعروف

لاالذى،المخيكونعندماتقريبا،عشرةالسابعةسنفيالذكوريبلغالشمالية

جديدةبحرياتالمراهقويستمتع،بالهرموناتمغمورا،ناجحغيريزال

بعضنعرفلاولكنناجدداأصدقاءعلىويتعرف،جديدةوفرص

مئلا)انظرالاجتماعيةوالبيئة،المخونضج،للجيناتالنسبيةالإسهامات

أنوهىألاواضحةتبدوفقطواحدةنقطةوهناكعس!؟س!مط(.4!ء4،كا!أولا

مجتمعاتفىيولدونالنينالناسبينحتىاسلثنائى،اللااجتماعىالسلوك

الأيسلنديونكان.الخصوصوجهعلىواضحةأيسلنداوحالة.منحرفة

العصورفىالهجرةنقصبسببماحدإلىوموحدثابتبجينوميتمتعون

نحوعلىوخائنينقاللينالأيسلنديونكان،لملامحهموفقافلكومع.الحديثة

منقلةخل!ونبلاءمسالمونأنهمحينعلىخلت،عامألفمنذللنظرلافت

المناختدهوراعنالقائلةالحقيقةبسببذلكيكونوربما.الأخيرةالقرون

لم،جليديةأنهارإلىالغاباتوتحولالمروجحولالغاباتوإزالةالخطير

فىوالتعاونالقرىفىالتجمعإلىالناسواضطرعليها،للكفاحمنطقةيترك

متزايدانحوعلىالقاسيةالبيئةمواجهة
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لسمةمخلالفانمفهومانالأقلعلىيوجدأنهعارضةبصورةلاحظ

منحالةكلوفىالميلادامنأواللضورمنالحدوثعنوهما،الفطرية

،مفردةخاصيةمنبدلا،معينةخاصيةعنقودكانإذاعماالشماؤلالأفضل

فىتناقشسوفكماعناقيد،فيتأتىأنيتصالفالخصائصلأنفطريا،

معا(.للمشكلتيناء!ةالااأ8"2)انظرعشرالرابعالفصل

النفسعلممنملزايدنحوعلىمقترباالنمونفسعلميتحركوأخيرا،

عنيتساعلونالطفللنموالدارسينأن!اومعنىوالتطورى.المقارن

اللظورمنمرحلةأىوعندذاتها،السماتتملكالتىالأخرىالحيوانات

المعرفية،للفروعالتقاربهذانتائجوإحدى.السماتهذهلتبثقأنيجوز

التىالإدراكيةالسماتاعنالقائلالمبدأهى،هيكلإرنستلهاابتهجوالتى

البشرىالنموفىمبمراالظهورإلىتميلالأخرىالحيواناتمعفيهانشترك

،،!ا!(.ول!4س!!اس!"923!و)انظر

ونحنأناا-2"

يشكلوإنمافحسبالجسمبقيةفىيتحكملاالمخأنفىالجدلالصعبمن

الأدلةوأحدلنا.تكييفهاإلىبالاضافةمعها،التكيفعلىويسامحناأيضابيئته

حولالفأريسيرغدماهوةبيئتهيشكلالمخأنعلىجداوالمقنعةالبسيطة

تشئعل(المخفى)منطقةحصينهفىبلمكانالخاصةالعصبيةالخلايافإن،دائرة

البيئةوجعللتكيففىالعصبىالجهازبدوريتعلقوهما.ذاتهالو!في

دودةحتىأنهلتتكرأنيكفىالحيوانلمنفعةالبيئةتعديلأغىملائمة

فىالضيقةممراتهاجمرالأرضمنأطنانخائلتعبرالمتواضعةالأرض

خصوبتها.وتحسينالأرضبتهويةعمديخر!لقوموبالتالىوجودها،خلر
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الأعلىالاجتماعىالفقارىالحيوانسلوكذلك:منأكثرهوماوهناك

هذامنكبيراقدرالأن،الاجتماعيةبيئتهمنالحيوانتحررإذافهمهيمكنلا

الشكساوركوإذا.ذاتهالنوعمنالحيواناتمعاللقاعلفىيكمنالسلوك

ومعخطيرا.فساداالمتوحدللطفلالعقليةالحياةلقسدكيففلذكرهذا،فى

لااجتماعى؟الحاضر،وقتنافىحتىالنفسعلممنالأكبرالجانبفإنذلك

الرئتينبدراسةشيءأشبههووالذىللفرد،الاجتماعىالسياقيتجاهلإنهإذ

النفسعلمفىالاجتماعىالجهلالاجتماعىالنفسعلموصحح.فراغفى

)8391(وهمفرى)7691(ولوريا)7891(،فيجوشمكىوبحث.الكلاسيكى

العليا،العقليةللوظائفالاجتماعيةوالوظيفةالاجتماعىالجذر)6991(وكول

علمبدأ،الحاليةالسنواتوفىاللقكير.فىاللقافيةالاختلافاتبعضوأظهروا

للجانبالعصبيةالآلاتبعضعنالكشففىالاجلضاعىالأعصاب

34(.5"هأح،ح.)!6"2المثالسبيل)علىالبشريةالحياةمنالاجتماعى

فىللتحكمفقضنستعملهلاوالذلى،الذاتىالوعىالمثالسبيلعلىخذ

فإنالحقيقةوفىأيضا.الآخرينسلوكفهمفىوإنما،الخاصسلوكنا

سلوكهم،تعديلمحاولةأو،معهمالانسجامعلىوقدرتى،للآخرينصعرفتى

لنموذجوفقاالآخرينأشكلفأنا:نفسىإلىبالقياسواسعنطاقعلىلتشأ

أفعالهمبعضوأتوقعمعهمأتعاطفأنأشظيعوبالتالى،نفسىأشككأنبعد

معالحالهوكماخطير،نحوعلىالمقدرةهذهتضعفوعندما.وتراخيهم

والتعاسة.التؤافقسوءالنتائ!تتكوناسبرجر،مرضى

الاجتماعى:للتعاملنتاجامانطاقعلىيكون،بدوره،الذاتىوالوعى

سوفسلوكىأنأخشىأوبشدةوآملبعيد،حدإلىذالياواعياأكونفأنا
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حالةمتل،المرضيةالحالاتوفى.عليهويحكمونالبشرمنرفاقىيراقبه

العظمة،وجنونذاتىاكتفاءإلىالذاتىالوعىينحلروسو،جاكجان

والهروبالمجتمعمنالإعجابعنالبحثبيناللذبذبإلىيؤدىمركب

للسلوكمعلولا،خاصةالذاتىوالوعى،الوعىيكونالنحوورذوعلىمنه.

ا-ه(.اوأ-؟أالجزأينفىذلكعن)المزيدمعالهوعلةالاجتماعى

يصحالابخضاعيةوالحياةالذاتىالوعىبينللعلاقةبالنسبةيصحوما

ويتطورانالأربحعلىمتعاصرانواللغةالذاتئفالوعى.للغةبالنسبةأيضا

خبرتفجزئياتقترحهالحدسوهذا.جنبإلىجنباالاجتماعئالشاطمعمعا

البدائىالنظامأنالمرجحومن)الداخلى(.الصامتالكلاممعاليومية

للبشرأجاز،منطوقةلغةإلىالأمرآخرفىلظورالذئالحيوانى،للالضال

منمعينةجوانبعلىذاتيةصفةيضفواأنالحجرىالعصرفىوالإنسان

وسبلةمنأكلزأصبح،الالضالنظامحسنواوعند!ا.الاجتماعىسلوكهم

الفكرمنكبيرة!داروفاقلا،الذاتلتحليلأداةأعف!،الاجتماعىللتعامل

وفىالمرء.شاءوقتمالقريباوجمعهااستحضارهايمكنوالئىالتجهيزسابقة

أعنى،الذواتإلىالكلامالب!اءأسلافنامقدورفىأصب!!،المطافنهاية

أشارقدبعضهايكونأنمنبدولا.المحادثاتعلىالذاتيةالصفةإضفاء

الذاتيةالمعرفةلظورتربماالنحوهذاوعلى.الخاصةالعقليةعملياتهمإلى

النقافة.معمعااللظورعليهماوطرأملتهدمةتغذيةآليةخلرمنواللغة

نليجةالعقلاعنالقائلةالفروضمعخلافعلىالفرضهذاأنلاحظ

اممذو(،وفيجوتسكى)لورياءط،ولأ،ول4أ3!حلأ؟403لا31آهث!ح!ح"3للكلامثانوية

)لشوصسكى!)ولحة!ل!132!403"ل!6ول(3مهولأثس!،)،4للعقلثانويةنليجةاللغة
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الظاهرةمذهبمعيتعارضسبقماكلأنأيضالاحظوإكلس(.وبوبر

-!ه+أولالمعرفةفىالمرآةنظريةيسمىوماولح"ها"ء5أ*ولس!ي5ولالثانوية

الجزءفىالتفصيلمنبشىءالوعىنفحصوسوف.+ه!"لممهس!!4ءال!هول!ما

أ-2أ

السياقاشترطواالاجتماعىالنفسعلمأصحابأنالقولخلاصة

أظهرواأنهمدرجةإلىوتطرفأسرفبعضهمولكن.للعقلالاجتماعى

لموربما.بيئتهرحمةتحتالواقعالسلبىالمعجونمنكللةبوصفهالشخص

المخ،فاعليةهىالعقليةالحياةأنالاعتباربعينأخذواأنهملوهذايحدث

مثيراتعنعزلةفىيكونعندماحتىمستمر،بشكلناشطالمخوأن

يلضادفوقدمخ،بلاكانالكلاسيكىالاجتماعىالنفسعلمولكن.اجتماعية

رعم،الخصوصوجهوعلى.الأحيائىالنفسلعلممعاليايكونأن

سلوكيةعملياتمجردأنهاأوتوجدلاأنهاإماالعقليةالعملياتأنالسلوكيون

التعريفمعلتعارضالنظرمنالوجهةوهذهالتعقيد،يكونماكأشدمعقدة

قابلةثمومنعلنيةجسديةتغييراتبوصفهاالسلوكيةللعمليةالعادى

البحثموضوعالنظروجهةتتضمنذلك،إلىوبالإضافة.مباشرةللملاحظة

،الفراغفىمستحيلاللتفسأنرغموهكذا،.البيئيةبشروطهاالحقائقخلط

أعنىواحد،خللبتصحيحالسلوكيونقاموعندما.جويةعمليةليسفإنه

الشىءذلكإهمالوهوألاآخرخللادعموافقد،الاجتماعيةالمئيراتإهمال

الاجتماعيةالعلاقاتكلفإنفلكومع.المخأعنى،السلوكفىيتحكمالذى

.السلوكفىيتحكمالعضوهذالأن،المخطريقعنانكسارهاقوةتتحدد
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كبحإلىتؤدىأنيمكنأنهادرجةإلىقويةالمجتمعالمخوعلفة

عنإخمادهاأوالجنسيةالرغبةتقويةيمكن،المثالسبيلعلى.الغريزة

هو،فطريةالمحارمزنارغبةبأنفرويد،وحدس.الاجتماعىالتعاملطريق

ىأالاختبارموضعأبدايضعهلمولكن،أوديبعقدةيسمىلماالأساس

هذا)5991(وولفآرثراختبرولقد.النفسىالئحليلأصحابمنباحث

الفترةخلرالتايوانيينالأزواجمنأ204.4ئاريخبحثطريقعنالحدس

الوقت:ذلكفىالزواجمننوعينهناكأنووجد491،.و5591عاممن

بيته،فىالمقبلزوجهامعنشأتقدالعروستكونوفيهالأكثريةزواج

وفىزواجهما.يوممرةلأولوزوجتهالزوجيلتقىوفيهالأقليةوزواج

ويطورونالنفسيةالناحيةمنأقرباءبوصفهمالأطفالينشأالأولىالحالة

زواجهمايكونلذلكونتيجةمعا،الجنسممارسةلفكرةشديدةكراهية

أما،المحارمزنىمناشمئزازاالألفةشمبب،موجزةوبعبارةغالبا.مشئوما

الشعبى.النفسعلمقمامةصندوقهوفمكانهاأوديبعقدة

الجمعىالعقلفكرةهىذاتهالصندوقفيتوجدالتيالأخرىوالفكرة

أومقاصدلها،المهنمل!،المنظماتا!نعادةيقال.اهحء17(ساءاولأ+ا4

اللا!وعىوحتى،الجمعيةالذكرياتعنكثيركلامأيضاوهناك.أغراض

بدقةنتحدثوعندما.الكائناتهذهعنعلميةبحوثتوجدلاولكنالجمعى،

توجدوالأمخاخ،للمخحالاتالعقليةالحالاتدامتمالغو،هذاكلا!ننقول

بعضفىيشتركونمنظمةأىأعضاءأنهووالصواب.فرديةأجسامفى

الاشلزاكمل!،جمعيةأفعالفىينهمكونربماوأنهم،والأهدافالاعلقادات

هذهكلوفىإله،عبادةفىأو،الشارعفىمظاهرةوفى،السلعصناعةفى
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لوبونعندالجماهيرسيكولوجيةفإنثمومنمنا،واحدكل-نحن،الحالات

وهوخليفتهولكن.علميةغير-لاعقلانيةالجماهيرنفسأنترىوالتى-

كمامنتظمغيركانسواء-جماعةفىالفردىبالسلوكالخاصالنفسعلم

أنيمك!-الدينىالتجمعفىكمامنظمأو،القدمكرةمدرجفىالحالهو

جدا.دقيقايكون

الأخلأقبىالمرآةالصمببةالخلألجاإلىالربطهرموناتمنا-3.

الحجةحديثاقدمالعصبىالعلمأنالتهكمإلىيدعوالذىالشىء

النفسبعلمالفردئالنفسعلمدمجإلىالحاجةعلىبعيدحدإلىالمفروضة

فىه+أ+أ3داحول35ول3المرآةالعصئيةالخلايااكتشافهووهذا.الاجتماعى

هدهلتشيطويتمأ"(.22أ(أ!اهول!4)ك!203ء"!ا*!حالشمعينياتأوائل

شئتوإنآخرشخصسلوكفىيتأمكعندماالمرءمخفىالعصبيةالخلايا

فىلتحكم)المرآة(المماليةالعصبيةالخلاياإنفقلبإيجازالفكرةتضعأن

قرد()أوشخصرألىإذاالمئال،سبيلعلى.مقلداتفهىممالكة:تصرفات

قشرتهفىالمرآةالعصبيةالخلايالهشتعلفسوفشيئا،يمسكآخرشخصا

ذاتهااالحركاتينجزكانلوكما،الحركية

فهميكو!بحيثيبدوالمرآةالبشرىالعصبئللجهازالابتدائىوالدور

(.أولأ!)022أأ4+!3أ!أ)!4!أول.800؟1)24لآخريناأفعال()هدفا!معنى

علىسابقاكونهإلىبالإضافةالتصورعلىسابقأوحدسىالفهموهذا

دلتاىفلهلممجدهالذىالمتعاطفالإدراكأو7ح+!،أح،33الفهمإنه:اللغة

بطبيقةالفهمهذادورولكن.العلمىللمنهجالأسمىالبديلبوصفهوألتاعه
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نأدورهوليس،والتعايش،والتعلم،الخبراتفىالاشتراكليسيرهوالحال

فالخبرةالاجلضاعية،للحياةوالتحليليةالموضوعيةالدراسةمحليحل

موضوعية.بالأحرىأولاشخصيةتكونأنيتوقعدراستهاولكن،شخصية

للغيرومحبينمتعاونينتجعلناالمرآةالعصبيةالخلاياأنالظنوكان

الهرمولاتيسمىلمابالنسبةتقريبانفسهالشيءرعموجرىالميلاد،مند

لاكلتنالبروو(الحبن)هرمولأوكسيتوسينفا،لأهول4أول!؟ه!ح+ه،ولمابطةالر

ذلكومعوالآمومة.والأبوةللجنسالأساسيةالأمورمن(،الحليب)هرمون

والخلاياالرابطةالهرموناتبأنيوحىوهذا.متعاونغيرلقريبالالثنافإن

كافيةليستولكنها،الآخرينلفهمضروريةتكونربماالمرآةالعصبية

خل!صإلاينبثقلاالأخيرالوضعأنويبدو.بالآخرينالاهتماملشعور

التىالخبراتمل!السلبيةالاجتماعيةوالخبرات،الجابيةاجتماعيةخبرات

الأنانية،إنتاجإلىوتفضى،منحرفةداخليةمدنفىنشأواأطفاليعيشها

الأجل.قصيربقاءاسترالتجيةأيسروهى

فىعمبقاتأنيرايؤثرأنإلىمتجهالمرآةالعصبيةالخلاياواكلشاف

)فلسفية(أدبيةدراساتمنهاالعظمىالغالبيةكانتالتى،الوعىدراسات

فىالنقكيرالصعبمنريزولاتىقالكماوبالفعل.علميةكونهامنأكثر

للسلوكبالنسبةالخصوصوجهعلىصحبحوهذا.نحندونمنالأنا

هل:السؤالقبيلمنأخالكيةمشكلاتتحدثهالذلىالسلوكأعنىالأخلاقى،

الآراءمنمتنافسةمجموعةواقترحت؟لاأمالمضطربالغريبنساعد

أووانفعالى،مكتسبأوغريرىإنهالقولالأخالفىةالسلوكلتفسير

الدهشةيليرلاالذىوالشيءجرا،وهلم،بالموقفأومرلتطثابت،مدروس
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الفروضهذهلدعملقدمتقريباالبارعةالحججكانتجداقريبعهدحتىأنه

لا،العمليةالفلسفةحتى،الفلسفةبأنالشمليمجرىقدلأنه،المنوعةالأخالقية

التجريبية.للاختباراتإخضاعهايمكن

الأخلاقىالتجديديكونماغالبا،أخرىمجالاتفىغالبايحدثوملالما

ويشعرونبتقليد،يلقيدونلاأناسبسببأى،المجالعلىالغرباءبسبب

علماءبعضصممالحاليةالسنواتفىوبالفعل،عليهالاعتراضفىبحرية

الأخالثىالسلوكعلىالتجاربالاقتحمادوعل!حاءالأعصابوعلماءالنفس

،تلاميذهوبعضبياجيهلجانالرائدالعملبالتالىوواصلوابتنفيذها،وقاموا

!كاأ"كهـ(.)8"2هارفاردفليسوفانلتاهلفتأيضاالعملوهذا

شخصركل.الموضوعصميمفىحالةهىالحاليةالتجريبيةواللراسة

والاهئمامبالذا!الاهتمامبدنممزقايكونماغالبا،مجتمعأىفى،عادى

حدإلىالطبيعيتينالرغبتينهاتينبينيوازنأنمنهالجهدوغاية،بالآخرين

الأخلثيةوالفلسفاتالأديانمعظمفإنذلكومعمنصفا.يكونبحيثما،

محباأوأنانياإمايكونأنعليهالمرءأنتزعمالاقلضاليةوالنظريات

الناسأنالمعياريةالاقلضاديةالنظريةلقرير،الخصوصوجهوعلىللغير

المنافعزيادةمحاولةفىتكمنالاقتصاديةاق"العقلانية"إذ:أنانيونالأفكياء

الآخرين.اهتماماتعنالنظربصرفالأعلىالحدإلىللمرءالمتوقعة

.الأخيرةالثلاثةالعقودطوالقاسيةلانلقاداتخضعالمعتقدهذاولكن

1(كاا!8391)مل!المتوقعةالمنفعةلمفهومالمفهوميةالدقةعدمبسببأولا،

يسقونمنتجريبيافندهالحديثموضوعالافتراضلأنثانيا،س!!ولولكا!.

أ،ولال!3،ح.541"2أ!ولص!ي!؟صا.اكاماح)مل!السلوكىالاقلضادعلمبأصحاب

!-ا،"+عح1)299.
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إذأقوياء:مجاملونالناسمنالعظمىالغالبيةأنالدراساتهذهوأثبلت

خاصاجهداأحيانايبذلونوإنمافقط،بالمعروفالمعروفيجازونلاإنهم

أنناالواضحومنالأنانى،السلوكبمعاقبةويخاطرونتماما،الغرباءلمحساعدة

للسلوكالمكلشبةالقواعدبعضنفوسنافىأدمجناقدنكوننبلغعندما

الأخالفيةالمشكلاتنحلالعاديةالحالاتفىأننادرجةإلى،الاجتماعى

لالقائية.بطريقة

خذ.الفسيولوجىللتفسيرمقاومةالسلوكأنماطبعضأنوهلةلأولويبدو

فىيستهلكعندمامنعشايكونأنيمكن،للنشاطخافضىالكحولأنرغممئلا،

الاستجابةلظمسالاجلقاعيةالمثيراتأنيبدو:الرفاقمنمرحةجماعةتهثئة

المثيراتبعضيفسرأنيمكنالفسيولوجىالنفسعلمولكنالفسيولوجبة.

ماقصارلىأنحينعلى،اللااجتماعيةبالمثيراتواصطدامهاالاجتماعية

يصفها.أنهوالكلاسيكىالاجتماعىالنفسعلميفعلهأنيمكن

طبيعية،لمثيراتحساسيةيظهرانس،،ن،للمخنظامينتأملوبالفعل

للمخثالثانظامامعا(بأعصاب)يزودانويعصبان،التوالىعلىواجتماعية

ذلكإلىوبالإضافةما،نوعمنالعلنىالسلوكأوالمزاجفىإمابالتحكمج،

طريقعنواسعنطاقعلىلتحددالئالثالنظامهذافاعليةأننفلزض

للحالةالموجهةالكمياتفوفس،وفن،ونسمىس،ن،فاعليات

إلىفنالمدخلأننفترضوأخيرا،منها.بكلالخاصةالعصبيةللأنظمة

بعدديوزنجإلىفشالمدخلأنحينعلىون،بعامليوزنجالنظام

المحصلةأنالواضحومنفس.وس+فنور-فأننفترضأىوس،

اعتمادهاإلىبالإضافةللمدخلاتالنسبيةالقيمعلىتعتمدسوففالنهائية
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2.0،-و5.0،=وكانتإذا،المثالسبدلعلى.المناظرةالأوزانعلئ

01=فسالاستجابةفستكون02،=ف!و15!فنتكونحينعلى

المشزكالفعلمحصلةفإن03،إلى02منفشانطلقتإذاولكن)منع(.

الذئوالشىء.إثارةأعنى+ا،=فستكونوالاجتماعيةالطبيعيةللمئيرات

يبدوولكنه،باللحميكشمئأنيجبالسابقالمخططأنإنكارهإلىسبيكلا

الاجتماعى.العصبىالعلمفئمعقولابحثيامشروعا

تمهيدات:التطورأ-4"

البدن:إلىبالإضافةتتطورأنأطحابأيةيمك!لااللاماديةالنفسا!ن

بأنالاعتزافبت991آعامفىالةئىبولسيوحنامرسومجاءهكذا

بصورةطبيعياليسكات)والىالأجلطويلللظورنلتجةجاعتأجسامفا

شإنللصخ،عملياتهئالعقليةالعملاتكانتإذا،العكسوعلى(.خالصة

قدال!طوريكوتأنمنبدلا،خاصةالعقليةوالوظائفمعا،ووظائفهائمخ

)871)(.*الأنواعأصل7كتابفىدارونافترضهكذامعا،ألركهما

خمسةفىالدراسةموضوعهوا!(ولح+،ألأأالعقليةالخاصةولظور

التطورهـالأعصابوعلم،المقارنالنفسعلم:ناشئةمعرفيةفروع

الإدراكى،القديمةاقيثاروعلماللظوركأ،النفسوعلم،والمقارن

عنها.نتحدتودعنا،التطوريةوالإبستمولوجيا

انبثقتاللظورفىمرحلةتخمينالمقارنالنفسعلمأصحاببحاول

حيوانيةأجناسفىتحثيدهاطريقعنوذلك،المنوعةالعقليةالقثراتهاعلث

فىتوجدالتىالسماتكانتأياأنههوالأساسىالمرشدوالفرض.معاصرة
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علىسلفيةتكونأنمنبدفلا،حديثجنسفىالمتضمنةالأنواعكل

خمن.اللغةوأصولالسرورأصولهنا:مئاليننقدمأنوبكفى.الأرجح

لشعرالتىالمبكرةالحيواناتكانتالزواحفأن)9991(كابناكمايكل

أنتحبوالبرمائياتالأسماكخلافعلى،المعاصرةالسحالىلأنبالسرور

حوالىمنذالزواحفمنانبثققديكونأنيرجحالسرورفإنثمومنقمسد،

خلت.سنةمليون"4

لظورتاللغةأن2(هه)8وزملاؤهباسأندروخمنممالالة،وبصورة

انلتاهلجذبسنةمليون"4منذالأسماكشمئعملهاكانتالتىالنداءاتمن

الذىاللشريحىا!تشافهوالفرضهذاوأساس.المنطقةوئحديدالرفقاء

الثماغفىمتمركزخاصجزءفىئشتركأنهايبدوالفقارياتكلأنمؤداه

علىوبالتالى.الاجتماعىالغناء)يحدث(ييسرالذىالشوكىوالحبلالمؤخر

أشهرمنابافاروتىولوتشيانووالطيورالضفادعتشلزك،الحدسخلاف

تشتزكلأنها،المهمةالسلوكيةالسماتبعضفىاالعالمفىالأوبرامطربى

المشتركة.الجيناتمنمجموعةفىبدورهاتتأصلالتى"الجسم"خطةفى

صحيحةالأقلعلىولكنها،نظريةالسابقةالفروضأنالمحققوالشيء

ولا،تجربةولئيرالتطورى،الأحياءعلممعتنسجملأنهافقطولوفلسفيا،

ولايحصىلاماإلىحسابيةفدراتتنسبولاالعضو،عنالوظيفةلقصل

انبثاقلتفسيركافياليسولكنهضرورىالأحياءعلمفإنذلكومعيعد،

لافإنها،اصطلاحيةالرموزلكونونظرا.رمزيةاللغةأنفلكوسر،اللغة

سوفاللغةانبئاقعنمعقوللقريرأىفإنثمومن.طبيعيةإلاتكون

اللظورى.الأعصعابعلمإلىبالاضافةالاجلقاعيةالقديمةالآثارعلميتضمن

1-أ0شكلانظر
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ل7غ

غ
الشجرةتفرعوعندل،اللغةإلىغالفقارىغناءمنالتطورأ-أ.شكل

الرمزية.انبثاقعلىرتدل

الرئيسى.المخلظورتخمينالتطورىالأعصابعلمأصحابويحاول

سبباهناكلأنالحديثةالمخيةالقشرةالعلياطبقتهشممىالمئ!،سبيلعلى

المعقدةالوظائفلؤدىفإنهاولذلكبعيد،حدإلىالحديثةأنهالافتزاضجبدا

الأقدمدائماهوالأعمقا!نالقائلةالرائجةالنظروجهةفإنفلك،ومع.للغاية

بصريان:نظامانلدينانحن،المثالسبيلعلى.عامةبصفةصحيحةليست

يؤدىالذىهوالعرقى،التاريخناحيةمنوالأحدثوالظهرى،البطنى

الأخالقةالقراراتأنرغمآخر،مثالاواليكما.حدإلىمخلالفةوظائف

ناحبةمنأقدمعاطفيةأنظمةإليهاالدافعأنيبدو،الجبهيةالفصوصتنجزها

التعبيرهووالذىالاشمئزازعندالوجهىالتعبيريوحىكماالعرقى،التاريخ

9!طشا(.ورء+أأء.*)9"2الشرابأوالطعامكراهيةعنذاته

علىالفرعيةالمخأنظمةلتزاكملا،الجيولوجيةالطبقاتخلافوعلى

علىمصحوبايكونجديدعقلىعضوكلانبثاقاقإذ:الزمانطول

أنالجملةعلىالصحيحمنذلكومع.الكاملللمختنظيمبإعادةالأرجح
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سبيلعلىالتطورى-الزمانفىالتراجعيعادلالمخفىوالسقوطالتراجع

طبقةفىيكونأنبعيدحدإلىالمرجحجدا-والعامةالمجردةالفكرة،المثال

التطورى.النفسعلمإلىيقودناوذلك.أحثثمومن،أعلىقشرية

مرحلتهفىوشيخا،العلميةمرحلتهفىجنيناالتطورىالنفسعلميزالولا

وتوبىوكوسميدسباركوفرواجهعلىسا!الذىالعلموهو،التأملية

للتأملحلةبوصفهاأ-35الجزءفىالأخيرةالحالةنعالجوسوف)2991(.

بأنه!طننكرفسوف،العلمىالتطورىالنفسبعلميتعلقوهما.المفرطالمبشمر

والسببولولل!3عهر!(.4طة4ا?ان!+!2"2)انظرالنمونفسعلممعحثيثاأدمج

ح75س!4-75الدلموىالتطورىالأحياءعلملظهورذاتهالسببهوالانلماجلهذا

اللظور!مونفىئتبثقاللظوريةالجديدةالأشياءأنأغى،عامةبصفة

منتطوريةأسئلةصالأجنةكليجيبأنيمكنالمث!،سبيلعلىالفردى.

*؟ظهرهاعلىالسلحفاةحصلتاكيفقيل

اول+7!ولأ)تولفنجقالهشيئاالمرءيعمملكىذلك،إلىوبالإضافة

أوالمخعضويكنمهماأنهيخمنربما،العرضيةالذاكرةعن2(5.5!و

وتلفامتأخرانمواالأرجحعلىئكونفإنهاحديثا،متطورةالعقليةالقدرة

أين،)ما،العرضيةوالذاكرة،للزمانالحلسيةالتخميناتهىوالأملالةمبكرا.

لظورعلمإلىالنظرإلىالحاجةتأتىثمومنالأخالثى.والتطورمتى؟(،

علمإلىوالنظرالفرد،للكائنوراثيةنظروجهةمنالا"9ح!5لأولالنوع

.للنوعوراثيةنظروجهةمنء!ه،ولهلأولالفردتطور

أنترىولتى،القديمةالسابقالتكوننظروجهةخلافعلى،وبالفعل

من،ثابتةبيئةفىوراثىبرنامجطريقصصارماتحديدايتحددالئطور

طريقشيتحددالتطورأنبياجيهوجانوالبنجتونكونرادأياممنذالمعروف

وراثيا.يكونأنمنبدلاخارجياوراثيايكونثمومن-معاوالبيئةالجينوم

يحملاناللذانالشخصانالملظابقان،لتؤأمانيلتنىربماالمث!،سبيلعلى
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!شمابهمانتيجةوذلكء،الشيبعضمخللفةحياةأساليب،ذاتهالجينوم

لنريلتهما.بالنسبةلقوتربماوالتى،مختلفة3ء،+ه+س!!أ"س!خارجيةجينومات

بجزيئاتمطليةلكونهاذكرهاطمسيتمالجيناتبعضأنهو)والاختلاف

جينومالتا،عنمسئوليننبقىأننسلظيعلاربماحينعلى،وبالتالى(.غريبة

طفولئتا.جينوماتإلىبالإضافةالخارجبة،جينومالتا!مسؤوليننكون

استجاباتيغيرمعاملتهاوإساءة،الطفولةإهمالالمئال،سبيلعلي

)ومنتغطيةهئالتحتيةالجزيئيةواكيةالانتحارخطرمنويزيدالضغط

هرموناالجلوكوكورليكويدلتظيمفىالداخلالجينمن(التخلصثم

+!*هس!س!الاأ،ح.)!)االعلباالحيواناتفىالجينيالتعبيرينظمالذىالسيترويد

بيئةفىضعيفةتكونالجيدةالوراثيةالطبيعيةالموهبةوحتى2(.9!و

الأماميةالجبهيةالقشرةنموتعوقوالتى،بقسوةومحرومة،مرهقةاجتماعية

ذاتهاالمنطقةفىتشريحىأذىبأىمقارنتهيمكنحدإلىوتتنموههاللطفل

أكل!(.!ول!ل!أ؟ثه،س!ا!2هه)9المخمن

خارجياوراثياالحاضرالوقتفىيعتبرالنموأنالقولوخلاصة

منالاتجاهومزدوجةالمستوىمتعددةعمليةإنهوراثيا:كونهإلىبالاضافة

أ-2..شكلانظرمعا.أسفلإلىأعلىومنأعلىإلىأسفل

لم1بيئة

لمث!سلوك

لم1عصبى

-لمنمو1-وراثى

هـ1.2991(.)6جوتليبمنللغايةمبسطةالمستوىمتعددةنموعمليةأ-2.شكل
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تحتالنامىالمفردالحىالكائنعلىالالزكيزعنبعيداالطمبب،هووهذا

وغيرمتحركغيرمحركابوصفهفيهالتفكيريتموالذيجينومه،استبداد

النفسوعلماءالأعصابعلماءأنفىالسببهوهذاأقول-للبيئةحساس

الجينمن،الكاملالنمونظاميدرسونالحاضرالوقتفىالإنمائىاللظورئ

ك!(ا،،5!ءأ91و،2حأأس!اطحأممأ3البيئةإلىالكاملالحىالكائنإلىالخليةإلى

ول!4ا)هولس!ل!لاحأ1؟655).

المشروعنسخقدالإنمائىالتطورىالنفسعلمأنأؤكدوأنا

الماضىالقرنمنالسبعينياتفىلهخططالذلىالتطورىالإبستمولوجى

كامبلدونالدالنفسوعالم)7191(لورنزكونرادالحيوانىالسلوكأخصائى

وفكرتهم)8691(،فولمروجرهارد)7891(بوبركارلوالفيلسوفان)!7491(

الطببعى.للانتخابتخضعتكيفآليةالإدراكأنهىالصحيحةالأساسية

العلماءهؤلاءمشروعاتكانتالمشتزك،الجانبهذاخلافوعلى

حينعلى)8791(.فولمرأكدكمالغاما،مخلالفةعنهمنتحدثالذينوالفلاسفة

لورنزعالج(،المعرفةتاريخبالأحرى)أوالمعرفةبلظوروكامبلبوبراهتم

لقسيرحاولا،الخصوصوجهوعلى.الإدراكيةقدراتنالظورمشكلةوفولمر

بمركزيةالمتعلقالفلكعلممل!الكاذبةالنظرياتمنكتيراأنفىالسبب

علىأوالمظاهر،تلائمأنهابسببأعنى-الماضىفىجذابةبدت،الأرض

الصنفهذاواقترح.وسيطةلتجربةبالنسبةتماماكافيةإنهافولمر،تعبيرحد

كانطعندالفكروقوانينالفطريةالمقولاتأناللظوريةالابسلقولوجيامن

أنناالنمونفسوعلمالأعصابعلمألتتولكنالتطور.منتجاتبالفعلهى

ح!ولول!(.8391!!5)95-اعقلبلانولد

477

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


آمالهتحقيقإلىيصللمالئطورىالنفسيالمشروعأنعندىوالرأكط

منه.يستفيدلافإنه،الأعصابعلميستحضرأنهرغمأولا،:التاليةللأسباب

-القشرىالتحركأنرغمالانفعالعنالطرفيغض،وكنتيجةثانيا،

،الانفعالفىالتحكمنستطيعأننافقطيفسرلاالاتجاهثنائىالحادالطرفى

فىتعلمناثالثا،.انفعاليةبطريقةملاحقتهيمكنالبحثأنأيضايفسروإنما

عننفصلهعندماجيدافهمهيمكنلاالنوعتطورعلمأنالفاصلةالسنوات

النفسعلمإلىالحاجةتأتىثمومن-صحيحذلكوعكسالفردتطورعلم

تطورتقدالإدراكيةالقدراتأنالمرجحمنرابعا،الإنمائى.التطورى

سلمالذىالافتراضوهو،والاجتماعيةوالفنيةاليدويةالقدراتمعبالاشتراك

منالتطوريةالإبستمولوجيايحرموالذىالمعرفى،الآثارعلمأصحاببه

الجانباللظوريةالإبستمولوجيامشروعيتجاهلخامسا،استقلكها.

الإبستمولوجياتزيللاسادسا،.البشرىالتطورمن)الئقافى(أوالاجتماعى

عقود.ثلاثةمنأكئربعدالمشروعمرحلةعندالتطورية

الكهفلرسمالمفاجئالظهورمئلا،،التطوريةالإبستمولوجياتفسرلم

بالحياةمهمومينالقدماءالمصريونكانلماذا:اللاحقالتقدمإلىوافتقاره

أيةأبداالصينيونيعبدلمولماذا؟مبكرةأخرىحضارةأىمنأكثرالآخرة

بيروأبناءيملكلمولماذا؟الآلافعشراتالطودتخيلحينعلى،آلهة

لمولماذا؟كثيرةمجالاتفىجدابارعينكانواالذينوهمالكتابةالقدماء

السومريين؟منالصفرالقدماءاليونانيونيقلتس

المهمة،الدروسمنقلةالتطوريةالإبستمولوجياعلمتنافقدذلك،ومع

الذاتلتجاهللأنهاناقصةالكلاسيكيةالإبستمولوجياأنالدروسهذهأحد

قيدوهىالمعرفةلتجاهلوبالتالى-)7291(بوبررأىكما-العارفة
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بأنلأطفالناشممحالتطوريةالجديدةالأشياءأنالآخروالدرسالتحضير.

منحينوعلىالبعداء.أجدادناعنمخلالفةبطريقةللتعلمأدواتهممنيطوروا

عقلبلاهمالولادةحديثىأن،كانطاعتقدماخلافعلى،الصحيح

الولادةحديثىفإنمكشمبة،برمتها،المعرفةدامتماشيء،لامنوينطلقون

المثال،سبيلعلىالجدد.اللظوريينالوافدينمنكانواا!نميزةلديهممنا

إليهماافتقرربماالأقلعلىبقدرتينلديهمالأماميةالجبهةقشراتتتمتع

الاندفاعاتفىللتحكمالتعلمعلىالقدرةهىإحداهما.بالانسانالشبيهسلفنا

ولكن.يتعلمكبفتعلمعلىقادرايكونأنهىالأخرىوالميزة.العاطفية

فىنشأالذىالطفلآخر،أواجتماعىسياقفىيظهركثيروغيرههذاكل

منأعلىمزاياأىبالضرورةيملكلنمنحرفأوومتخلفجدا!يرمجتمع

التناولاستكم!منبدلا،أخرىمرةوهكذا،؟الإنسانيشبهونالنينأسلافه

ما.اجتماعىببحثالطبيعى

إفن،المخوظائفمنفئةبوصفهالعقلفىفكرناإذا،موجزةوبعبارة

فىيتطورالبشرىالعقلدامماولكنتطورى،منظورمنإليهالنظرينبغى

كونهإلىبالإضافةاجتماعيايكونالبشرىالتطورفإن،اجتماعىوسط

التالى.الجزءموضوعهووهذاأحيائيا.

الأحبلألىالئقفىالنطور.ا-5

هو،واللثافىالأحيائىالتطورذاتهالوقتفىنعلجأننافىوالسبب

حيوانوإنما،الأخرىالحيواناتمل!حيواناليسالإنسانأنالح!،بطبيعة

الفاعلياتمننظامابوصفهاأغىللكلمةالأنثروبولوجىبلمعنىئقافةابتكر

،والتزاوج،الطعامعنالبحثلتجاوزالتىوالرمزيةوالسياسيةالاقتصالية
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لحظةمنذواحدةلعملةوجهانواللثافةالجيناتفإنثمومنوالقت!،واللتاسل،

أ!+3(.أ)8"2عامألفمائةحوالىمنذأفريقيافى"الحليث"الإنسانظهور

الجيناتشمتطيع"لا)491.5"2(وبويدريلشارسونتعبيرحدوعلي

التنوعاتشمتطيعولا.بسرعةمتغيرةبيئاتمعبسهولةتتكيفأنوحدها

الجيناتولزلتط.والأجسامالأمخاخدونمنشيئاتفعلأنوحدهاالثقافية

فىبقوةالسلوكتشدتطوريةلقوئيخضعانولكنهماوثيقاارتباطاوالئقافة

الذى،المألوفالتطورىالنفسعلمأنفىالسببهووهذامخللفة".اتجاهات

تتأثرلاالجيناتأنوبرىالجبنات،طربقعنكلبةننشكلالتفافةيعنبر

تخيلفىممارسةكونهإلىبالإضافةالخاطئبرأيهمتشبث،البيئىبالتغير

أ-3.4الجزءانظر.مضبوطغير

واللقافية.الأحيائيةالنظروجهاتإلىالحاجةقليلةأمثلةتظهروسوف

ومعها،ممكنا،المدنظهورالحديثالحجرىالعصرثورةجعلت)1(

الانتخابقواعدبدورهاغيرتوالتى،جديدةاجتماعيةمعاييروصول

دارونيةملاعمةأعطتالسياسيةوالقوةالتزوة،المثالسبيلعلى؟الجنسى

أفكاراكبيرةبأعدادالهجراتنفلت)2(.البدنيةوالضخامةالقوةمنأعظم

)3(ا)كا!كا!(30-أهآ!432،دهاس!43ممةول)8191الجيناتإلىبالإضافةوعادات

قابلةتغيراتوأحدث،المعديةالأمراضانلشارالمدنفىالزحامسهل

الوراثيةللاختلافاتالأصلتكونربماأنهادرجةإلىمنيعنظامفىللتوريث

)4(2،أملأح!(0)849!خلتعامآلافعشرةمنأسلافناوبينبينناالأساسية

للتمييز.عرضةوالئقافيةالعرقيةالجماعاتبقاءفضلجماعةفىالتماسك

خلت،ىامآلافخمسةحوالىمنذإلاتولدلمالتىاكبان،صناعةاق)5(
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فىالداخلالجينإلىالناسمعظمفيهايفتقرأماكنفىتزدهرأنيمكنلا

اللبن.سكراللكتوز،تحلالتى(الخميرةأالأنزيمةوهذهاللكتاز،تركيب

ييسربدورهوالذىمستحسنا،الصحيالحياةأسلوبكان،اللبنشربوكلما

علىالمخالصناعيةالثورةفضلت)6(باللكتاز.المرتبطالجينانلشار

لنشرأفضلفرصةالأذكياءالضعفاءمنحتوبالتالى،القويةالعضلات

لقضلوبالتالىالمدارستدعمالتعليملشجعالتىالمجتمعات)7(.جيناتهم

تحدثوالكتابةالقراءةمعرفة)8(.التعلمليسر(معروفة)غيرجيناتانتشار

الجاسئالجسمفىالبيضاءالمادةمنتزيدإذ:المخفىتشريحيةتغييرات

والأهمية)9(كلةشا(.أس!33!3أس!.ا!2)9!هالمختلافيففىالرماديةوالمادة

المعلوماتعلمفىاللقدمإلىبالإضافة،والاتصالالعملفىللذكاءالمتزايدة

إلىبالتالىوأدتوالاستقرارالإقامةازديادإلىأدتبعد،عنوالالضالات

بلشويهشديداارلتاطالزتبطالتىالأمراضمنمجموعةحدوثفىازدياد

أسرعللهجرةالحاليةالعامةالاتجاهات1().السكانى.واللتوعاللزكيب

تمازجولقضلكلهالأرضىالكوكبوتشملمضى،وقتأيمامنوأشد

سياسةتبادلى:بشكلمتتامينسياسيينوموقفينالزواجطريقعنالأجناس

السياساتفىبدورهيؤثرالذىالأمرالآخر،احتمالوعدمالدينىالشمامح

بسرعةازدادقدالبشرىالتطوربأنسبقماكلويوحى.بالهجرةالمتعلقة

!ءع"حهشاول!4)خلتسنةآلافعشرةحوالىمنذالزراعةابتكارمنذ

معالنظرمنالوجهةهذهتتعارض،عارضةوبصورةول!ة+(4!ولأ9"2

تغييردونظلتالبشريةالطبيعةكالقائلالشعبىالتطورىالنفسعلممعلقد

ذلك.نحوأو،ماضيةعامألفمائةطوال
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علموهوألامتممولكنهلقامامخللفمج!علىعجلىنظرةنلئيدعنا

هائلةعكسيةمشكلةالمجلهذافىالعاملونويعالجالمعرفى.القديمةالآثار

صناعةوجهتقدتكونربماالتىالأفكار)تخمين("استديد+مشكلةوهى

أالاأ؟أولس!،6991*س!!مولس!"4،دة)انظرالأثريةالمواقعفىالموجودةالمصنوعات

اختبارالممكنمنالمبدأ،حيثومن!ه!كا!49912،س!!!أ!+.)!3"32

منبدولا،معينةوظيفةلأداءمعينقديممصنوعاستخداميمكنالقائلالفرض

استخراجطريقعنفعلهيتموهذا.المعرفةمنجانباصناعتهتلضمنأن

القديمةالآثارعلمولدولقد.واستعمالهالبحثموضوعللمصنوعمطابقةنسخة

.الزمانمنقرنمنأكثرمنذ،بالضبطنلكيفعلالذىالتجريبى،

اكبرالجانبلأنظنيةالأثرىالبحث)تخمينات(نتائجفإنذلك،ومع

إماتستعملأنيمكنالحجريةالأداةوهذهغامضايكونعليهاالدليلمن

يمكنالمبنىوهذا،القرابينلتقديمأوللشربالزهريةوهذهللحفر،أوللقلر

فىالضخمةالحيواناتوأصبحت.القوةلاستعراضأوللعبادةيستعملأن

إلىالنا!أوائلذهبعندماخلتعامألف11منذمنقرضةالشماليةأمريكا

الأخير.الجليدىالعصرههانتهىالذىالوقتأيضاكانهذاولكن.هناك

وخاصةمناخى،لتغيرضحاياالحيواناتهذهكانتربماالنحوهذاوعلى

منالضعيفةالسهاملرعوسضحاياتكونأبئمنبدلا،الهائلةالفيضانات

فىمنقرضةالضخمةالحيواناتأصبحتأيضاأسترالياوفىالجدد.القالمين

لاذلكومع.عامألفوأربعينخمسةحوالىمنذالأوائلالناسوصولوقت

،الكبيرةللحيواناتصيالينكانواالبشرهؤلاءأنعلىمسلقلدليليوجد

فىالجددالقادمينبأنيوحيالمتضخمةالنباتيةالحياةبقاياأنوالصواب

حرمواوبالتالىلا،أمعمدعنسواءالنار،علىالمروجوضعواأستراليا
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يبددربماالإضافىالبحثأنالمحققوالشيء.الطعاممنالكبيرةالحيوائات

بناءعملياتكلأنيعرفونالآثارعلماءولكن.الغامضةالمسائلهذه

التطورى.النفسعلمأصحابعندالثقةيقشممونلاإنهمإذ:مؤقتةالماضى

أو،للعقلالبعيدالماضىعنجداضئبلاقدرانعرفأنناهىوالمحصلة

علموأصحاب،الأعصابلعلماءالضئيلالقدربهذاوندين.حاضرهعنحتى

ولا،القديمةالآثاروعلماء،المقارنالنفسعلموأصحابالتجريبى،النفس

معاويقدمأ-أ.الجدولويلخصالتطورى.النفسعلملأصحاببهندين

البشرية.واللثافةالمعرفةماضىعنتعلمناهما

المعرتطورفىمراحلأ-أ.الجدول

(55!اكا062،10024

الصورةالنترع/النوحلةالمر

الجلايدة

الفعلفىالإنسانأشباهالتقليدية

والاستعارةوالذينمبكروقت

فىالنروةبلغوا

المنتصبالإنسان

اللغةالحكماءالبشرالأسطورية

والتمثيلالذروةبلغواالذين

الرمزىالع!الأنسانفى

الكونالحديثةاللثافةيةالنظر

كطمزالر

جىالخار
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من)مختصرةالبشريةواللثافةفة

الظاهرالتغير

،ءةايماو،ةمهار

المحاكاةوالتقليد

الشفهيةالتقاليد

القصصىوالفكر

القائموالشعائرى

المحاكاةعلى

العبولية،النزعات

والمصنوعات

واسعةالنظرية

والمخزون،النطاق

الضخمالخارجى

القائمةايأسليب

المحاكاةعلي

البدائىوالطراز

لإطارا

لأسطورىا

للحكم

والابتكارالفكر

النموذجى

المؤسسى
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بشرايجطناماأ-6.

الأولى،الاستبداديةالإيديولوجياتهىهكذاالمسماهالكبرىالدياناتا!ن

أقامتلقد،البشريةالحياةجوانبكلفىالتحكمعلىمصممةدامتما

العكس،وعلى،الأخرىوالحيواناتالبشرببناجتيازهإلىسبيللاجدارا

طبيعتناإماتأكيدللبشرأتاحالذىالأمرسياسيةحيواناتبأنناأرسطوصرح

ديكارتاتخذتقريبا،عامبألفذلكوبعد.السياسيةطبيعلتاأوالحيوانية

الحركة،ذاتيةآلاتهىالبشريةغيرالحيواناتأناعتقدعندماخلفيةخطوة

اللغةفقيهدعمدارونعصروفى.النفوسأصحابهموحدهمالبشروأن

المميزالتفوقهىاللغةأنزعمإذالديكارتى،الجدارمولرماكسالمشهور

بدائية.لغةمنتطورتقدتكونأنوأنكرالبشر،لبنى

الرأىهذاوكررتشومسكىنعومجاءأجي!بثلاثةذلكوبعد

تطورعنالحديثمل!مح!لغوىتطورعنالحديثأنوقررالاسلثنائى،

البشركلأنوأضاف.متخصصةلمجلةموضوعوهوهذا،وحدثجزيئى،

النموذجأوالقالبمننوعوهوأولول،س!7ا!333!ولث!7!عالمىبنحويوللون

س!!!لط!ول!ا13س!طأ53+ق،!*العقلمرآةهىاللغةو"أن،الجزئيةاللغاتلكل

وسيلةبوصفهاالأولالمقامفىتطورتقدتكونأنمنبدلاس!؟،ولف!4

للغاية.المعقدةالاتص!

وإلى،الاجتماعىاللغةوعلمالتطورىالأحياءعلمرفضجانبوإلى

!مبيةللائيةوأئباعهتشومسكىلتنى-التطورىالنفسعلمتجاهلجانب

العلمانحظىوقدالأ!ماب،وعلمالرئيساتعلمتجاهلواوبالتلى،نفسية
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تأييدهليعلنفتجنشتينأنصاررأىوجاء.الحليةالسنواتفىفقطشفويةبخدمة

بأنهمالكولمونورمانهامبشايروستيوارتبلنماكسصرحفقد:الموففلهذا

فىلسبب.الاطلاقعلىتصوراتأىحيوانإلىننسبأناللغومنسيكون

وتشومسكى.وقجنشتينليكارتقرأواأنهمهوهذاعرفواقدأنهم

بينالاختلافأنمشهورنحوعلى)1191(داروناقترح،العكسوعلى

علموأسس"،النوعفىوليسالدرجةفىهو!اختلافالبشرىوضيهرالبشرى

وعلماءالرئيساتعلماءاستمرالعشرينالقرنوخلرالحيوانى،النفس

المنوعةالرئيساتبينالاختلافاتجانبإلىاللضاثلاتبحثفىالأ!ماب

والدىفرانسصحح،الخصوصوجهوعلىداحعح33.)7"2مئلا،)انظر

هىابينا،الأقربوهىالشمبانزى،قردةأناكلشفغلماأرسطو)8991(

ذلك.علىعلاوةمكيافلية،وحيوانات،سياسيةحيوانات

عندماأصابتهمقدالتطورأعداءاللغةلعلماءالكبرىالصدمةأنعلى

والرموزالرمزبةاللغةاستعمالالشمبانزىبعضالرئيساتعلماءعلم

لاناالشمبانزىقثمتالنحو،هذاوعلىذواتها.عنوالتعبيرللتفاعلالحرفية

تفتحالآلةاجعلفضلكفنمل!الجملمنمجموعةمفاليحلوحةباسئعمال

وسيبتهج؟!دا!؟،ولولول(.4!ةأك!اا)77691الحجرةخلفتحركو*بيفرلي"نافذة

مماللى.لإنجازحلى،مهاجروأى،عمرهمنعامينفىلطفلأمأوأبأى

علىدليلاليسهذابأنبعترفونسوفالذينالتطور،أعداءيفعلهكذاوما

تضمينأوالتكرارهولغللافىنموذجىهوماأنيزعمونوسوف،اللغة

يجعلمايجهلدوبياأنديكثعرفالح!هوكما،أخرىجملفىجمل

رى-خوليوالرياضياتعالمقالهابملاحظةيذكرنىالردوهذا.قرادةكوندو
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أنصاريهتففسوف،المعملفىوقتأىفىخليةلزكيبتم!إذاباستور

؟!.ظرافةعنماذاولكننعم،:الحيوىالمذهب

بصددها:نحنالتىبالمشكلةتتعلقأساسيةتقاليدثلاثةهناكوباختصار،

قدأنناويبدو.الاجتماعيةوالنزعة،الطبيعىوالمذهبالروحى،المذهب

أخرىومذاهبالمذاهبهذهعلىالخلاففىمسدودطريقإلىوصلنا

هوأحدهما:مصدرانلهالمسدودالطريقوهذاس!!(ولول،س!.41.)8"2

والآخر،المتنافسةالتقاليدهذهأنصاربعضعندالدوجماطيقيةأوالصرامة

فىانقطاعحالاتإلىبالإضافةاتصالحالات،واقعة،كحقيقة،هناكأنهو

تشكلكثيرةوطيورثديياتتخطط،المئالسبيلعلى،أسرةأىتطور

البشرولكنبينها.فيماولتؤاصلاختبارها،وتحاولالفروضوتضعبيئاتها،

وإسناد؟الخاصةالعقليةعملياتهمفىللتأملإضافيةقدراتيملكونوحدهم

؟والآنهناوتجاوز؟للملاحظةقابلةغيرمبتكرةكائناتإلىمعينةحوالث

لها؟وفقاوالعملالأجلطويلةخططووضع؟الآخريننظروجهاتوتبنى

والمشاركة؟للغيرالإيذاءوتوجيه؟المجازاةتوقعدونمنالآخرينومساعدة

تشكيلها؟وإعادةالاجتماعيةالأنظمةوئتظيممطرد؟بشكلالطعامتناولفى

جوانب)انظرإلغائهاأوعليهاوالخروج؟الاجتماعىالسلوكمعاييروابتكار

ول04ط"ا93"2ز5عه7،!أطة2مو8زفىالإنسانالقردفجوةعنإضافية

مأحعول17912،ع!ث!3أول!"،كل!"82).

تراهم،متفردينيجعلناالذيالشيءعلىالعلماءاختلافإلىوبالإضافة

أمسيكولوجىأمأحيائىهوهلخصوصياتنا:مصدرعلىأيضايخلالفون

،طفرةبسبببشراالبعداءأسلافنابعضأصبحهلأخرىوبعبارة؟اجتماعى
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والعنايةالعيشطريقةفىجذرىتغيرأم،جديدةعقليةقدرةظهورأم

البشريةمادامتأنهالمرجحمنسبق؟ماكلبسببأم،الاجتماعىبالتنظيم

فىأصلهالقسيريتمفسوفبينها،فيماالمرتبطةالسماتمنكاملةحزمة

فروعمنكثيرفىللدارسينعليهامتفقمجهوداتطريقعنالأمرنهاية

اللغةوعلمالنفسعلمإلىالأعصابوعلمالوراثةعلممن،المعرفة

عولس!(.ح414+!حا7أول5وله2)6!وعلاجتمااعلمولآثاراعلموالأنئروبولوجياو

نوعابوصفهالإنسانظهورنفسرعندما،الخصوصوجهوعلى

مقالهمن)6291(إنجلزميزهالذىالعاملوهو،العملنهملألايجبأحيائيا

وهذا"الإنسانإلىالقردمنالتحولفىالعملبهقامالذى+الدورعن1876

التخطيطيتطلب-الطعامعنالبحثمجردمنبكثيروالأكبر-العمللأن

تتخذالئىوالطيوروالقنادسوالنحلالعناكبأن)صحيحوالإرشادواللتظيم

منتجاتناا!نإذ:وقاعدةلخطةوفقالضنعهالا!لكنأشياءتصنعتعريشةلها

(.مصنوعاتتكونأنمنبدلابالجيناتتتعلقوقائع

والخصوصياتاللغةبأصلالمتعلقةالتأملاتمعظمفإننلكومع

فىكانواالبشرأشباهبأنشململأنهاربما،العملتهملالأخرىالبشرية

بالتطفليتهمونوكانوا،بالجنسمخبولينصيدأوحصادأصحابالأساس

اهتمامهممنأكئر،المخادعوكشفوالخداع،الآخرينخيراتعلى

.الطوارئومواجهةالأشياءعلىللحصولوالتعاونبالحياةبالاستمتاع

النظريةفىالمتأصلةوالمنهجيةالأنطولوجيةالفرديةالنزعة)وتأثير

واضحتأثيرهوولدتها،التىالاقتصاديةالإمبريالية7والمعياريةالاقلضادية

التأنسن(.أدبفى
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قطيعفىالأنواعمنكثيرويعيش،الجنسوتمارستأكلالحيواناتكل

يستجدونعندماطعامهممنهاكثيرويقتسموالصيد،للدفاعاتحاداتويشكل

ومن.والعلاماتالنداءاتطريقعنويلؤاصلونملتادلا،الثاراويمارسون

والتناسل،،والتعايشللبقاء،موضوعايكونأنيمكنلاالتأنسنفإنثم

مثلالمصاحبالاجتماعىواللتظيموالعملالرويةولكنفقط.والاتصال

لغةخلرمنوالالضال،أداةوصنع،للعملالجنسىواللؤزيعالتعاون

فريد.نحوعلىبشريةسماتهىالصغيروتدريب)تركيبية(،منطوقة

.المدروسالاجتماعىوالتنظيموالتخطيط،العرضيةالذاكرةوكذلك

كاملعنقودإلىلغة،أوأداةصنعمل!،واحدةخصوصيةمنالتحول)لاحظ

الملقاعلة(.القدراتمننظامأو

المخ،حجمفىكبيرةزيادة،بدورهوفضلهذا،كللظلبفلك،ومع

مل!،أجزائهبينالمحسنةالعالداتإلىبالإضافة،خاصةالأماميةوالفصوص

3+ح(ولأ4!وله+!مم!حأ!،!2الصدضيهةوالمناطقالأماميةالجبهةمناطق

الجيدةالأمخاخجعلتالح!،وبطبيعة35!!+د63ا!ولأ،8"2ولس!!55م!2.)7

ألواتوصنعت،الأعمقاللقكيروكنلكممكنا،أمراالصعبةالمشكلاتمعالجة

فىالتحسينأمابعيد،حدإلىمعقدةاجتماعيةأنظمةوضعإلىوأت،أفضل

،المقارنالأعصابعلمبقوةاقترحهفقداللظورإلىبالإضافةالعقليةالعمليات

التى-البيضاءالمادةأليافكميةلتمو،المخحجمينموعندماأنهاكتشفالذى

المادةنمومنبكثيرأسرع-بعضمعبعضهامختلفةقشريةمناطقتربط

عمليةمجردليستالتأنسنعمليةأنهذاومعنى*ولالمهـ(.)9991الرمالية

فىوربماأيضا،هىوإنما،وإثرائهالاجتماعىالنشاطمعالتكيفلتحسين

الماديةنزعتناأنعرضيةبصورةلاحظ.الذاتلتحسينعملية،الأولالمقام

للعقل.الكليةالأهميةفىالمثاليةالنظروجهةدشاركالشاملة
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المصاحبةوالنزعةالتعاون،المحسنةالعقولليسرآخرا،وليسوأخيرا،

ويظنالصائد.الحاصد-لجماعاتالخلقيةالسمةوهىالبشر،بينللمساواة

بالأضافة،خاصةوالتنسيق،التعاونلتشرالفضلىالأمخاخأن)9991(ميلق

والتىبعيد،حدإلىالمؤثرة*العقل+وقراءةالمعلوماتفىالاخملزاكإلى

الخداعدونيحولعائقاكانتوبالتالىعلنىلفحصالعقولعرضت

أ-2..الجدولانظروالتآمر.

آخرإشعار-حتىالبشريةالخصوصياتبعضأ-2"جدول

ئيةأحيا

الولادةعندالنفجعدم

كبيرةجزيرة

أماميةجبهيةقشرة

كبيرة

الحياةمث!نمو

أطولعمر

أعلىتكيف

المفرطةالتغذيةتنظيم

بدنىضعف

نض!ل!/ء
ضا.كط

تلقائية

نفسية

والأمالطفلبينقوفارتباط

اشمئزاز

اجتماعية

طفولةامتيازات

النفسكبح

بقاعدةمسترشدفعلوتوجيههاالنفسضبط

الحياةمدىتعلم

بصيرة

عيةموسو

متواصلفينىسعئ

ئقنىتخيل

الحياةفىالأمنانعدام

المكرة

خيال

948

تعليم

اجتماعيةمجموعات

كبيرة

المهاراتتعدد

جهد

المصنوعاثفيئقة

اعتماد
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مفعماخلافياموضوعايعدالقائمةفىالعناصربعضتضمينا!نتحنير:

سبيكعلىمعا،وخارجهاالعلميةالجماعةداخلالحاضر،الوقتفىبالحياة

اكتشفحتىمميزنحوعلىبشرياملمخاتعتبرالعرضيةالذاكرةكانتالمئ!،

علىللهجومخطةالوثابةالعناكبتضعأنويمكنتملكها؟زريقأبوطيورأن

خبراءالشمبانزىوقردة؟مرآةعصبيةخلاياأيضالديهاوالحيتان؟فريسة

تأجيلعلىوالقدرة،الجامعةأساتذةمل!تماماسياسىنقاشفىينهمكون

الكالفينيين.للتجارمميزالقوقاتكونأنعنطويلالؤقفتالإشباع

علىالتدهور،تدعمالمواردامتلشعلىالقاسيةالمنافسةأنلوحظولقد

الثانوكأوالوضع-مؤجللإشباعالفراغيمنحفقطالطعامعنالبحثأنحين

لأ،ولس!ك!4،ا!المثالسبيل)عليالنفسضبطيفرضاجتماعىتسلسلفى

وعلى،عديدةأنواعفىمعاالنمطينمنالسلوكولوحظس!ه"(.4عح6"2

فىالاشتراكعلىتدلالإشارةأنويبدو،يشيرونوحدهمالبشر،العكس

.5+(3!ول)احا0)6"2لاهتماماوالقصد

الاعلتارفىندخلأنمنبدلابصددهانحنالتىالمشكلةمعالجةوفى

المشتركةالجوانبتأكيدإلىالرئيساتعلماءيميلوبالتالىخاصا.انحيازا

الفكرةمدإلىيميلونالكلابيحبونوالذين؟الأخرىوالرئيساتالبشربين

منالعقلوفلاسفةاللغةعلماءيؤكد،العكسوعلى؟المدللةحيواناتهمإلى

فهمالدظورىالأحياءعلمأصحابأما.اختلافاتاللاهوتورجلالثنائيين

أنيزعمواأنالمحتملغيرمنذلكومع،المسألةفىخبراءأفضل

نهائية.وتخميناتهماكلشافاتهم
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الحاليةالمرحلةإلىبناجاءالذىاللظورنوعفإنأمر،منيكنومهما

اجتماعيا.أونفسيا،أوأحيائيا،يكونأنمنبدلانفسىأحيائىتطورهو

جانبإلىعاطفىالبشرىاللظورفىالعقلىالجانبفإنذلكإلىوبالإضافة

الجوانبعنوالرغبةالتطور،فىالإدراكىالجانبوتأكيدإدراكيا،كونه

أوتقارباأصولنافهمويلظلباسلتدادى.أمر،والاجتماعيةالعاطفية

البشر.تدرسالتىالعلوملكلاندماجا

ختاميةمظات

التقليدىالتصورعنعديدةجوانبفىللعقلالحديثالتصوريخلالف

الحركاتا!نالقائلذاتهالاشلقاقىبالمعنى،ماليةالعقوكأولا،.للنفس

أنهابسببأى،ماديةالجديدةالاجتماعيةوالأفكار،الكيميائيةوالتفاعلات

منمتغيرةالعقول،ثابتةتكونأنعنبعيداثانيا،.عينيةأشياءفىتغييرات

العقولتنموثالثا،معا.النوعتطورعلمناحيةومنالفردتطورعلمناحية

الاجتماعى،للتعايشوسائلوهىمخلالفة،اجتماعيةسياقاتفىمخلالفبشكل

المجلغعاتتجاهلالذف،التقليدىالنفسعلمأنالثلاثالسماتكلوتوحى

علومإلىحاجةفىونحنخطير.تصدعأصابهقد،الأمخاخإلىبالإضافة

إليهانحتاجولكننا.وتطورية،واجتماعية،وإنمائية،عصبيةعلميةنفسية

أنمنبدلابينهافيماومرتبطة،تأمليةتكونأنمكبدلاعلميةتكونبحيث

59"هاح!شأ،ح،6"2.*دة؟عهشا113)انظرالآخرعنلامنعزمنهاالواحديكون

4،ل!(.!محأ9991

بدفلاطفل،عندالأخلاقيةالسمةنموندرسعندماذلك،علىمثلاخذ

الجزءهو-الأماميةالجبهيةالقشرة-الحاكمالعضوأنندذكرأنمن
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أيضاونحتاج؟كاملنضجإلىللوصولالأخيرأيضاوهو،المخمنالحديث

عرضةتكونكذلكهىحيثومن،بالثقافةمرتبطةالأخالقأنمعرفةإلى

بطريقةلهاالامتثالويتممكشمبةالأخالثيةالمعاييرفإنولذلكئاريخى،لتغير

النحوهذاوعلى.التاريخيةوالفتراتالاجلضاعيةالجماعاتباختلافتخللف

هذاأدتنلذكرأنمنبدفلا،وإخلاصهالساموراىبشجاعةنعجبعندما

وعندما.ووحشىهمجىإقطاعىسيدإلىالفضائلهذهيحببالمرلزقالقال!

ولدبأنهبالحكممقتنعيننظلأنمنبدلاصغيرا،مذنبانعاملكيفنشماعل

ربماالذىهخهالاغبار:بعينشيءكلنأخذأنمنبدلا،ببساطةفاسد

أووظيفتهااختلتربماالتىوأسر!هسوى؟غيرنحوعلىناضجغيريكون

الشاقوالعملالعاديةالفاشيةتكونربماالتىومدرسته؟موجودةغير

إلىبالإضافةالمخدراتبمروجىيبللونربماالذينوجيرانهالمضجر؟

والدثافية.الرياضيةالمراكزإلىالافلقار

الكلية-الفرديةثلاثيةشمتدعىهو-أنت-أنامشكلةأنلاحظوأخيرا،

لا!ولص!!.8991،6991)ولأ4أ7أ4ا!لاأ3ول-اه؟أ3ول-ولثواولح،ث!لاثهالنسقية-

الفلسفةفروعمنفرعأىفىواضحةالثلاثالنظروجهاتوكل!3"2(.

الفرديةولتمسك.الصميمصميمفىكالعادةتأتىالأنطولوجياكانتوإن

كلالوافعأنالكليةوترىالأفراد؟منمجموعةهوالواقعبأنالأنطولوجية

وتتمسك؟أجزائهعلىوإبستمولوجياأنطولوجياسابقالكلأنأويتجزأ،لا

وآلية.وبنيةوبيئةتركيبإلىالتحليليقبلنسقالواقعبأنالنسقية

مدرسةا!نإذ:النسقية-الكلية-الفرديةثلاثيةفىالنفسعلمويشارك

وتوحى،فرديةالحسابيةووريئتهاالسلوكيةأنحينعلى،كليةالجشطلت

للعقل،العلميةللدراسةجداملائماإطاراتقدمالنسقيةبأنالسابقةالأجزاء

علىإماالتركيزمنبدلابيئتهفىالفردعلىاللزكيزإلىتؤدىمادامت
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لعلممجالاالنسقيةلقسحالنحو،هذاوعلىككل،المجتبمأوالمنعزلالفرد

والعاطفىالإدراكى،الأعصابعلمإلىبالإضافة،الاجتماعىالنفس

لهاالاستراليجيةوهذهوالتطورى.النمونفسعلمعلىعلاوةوالاجلقاعى،

الجريمةعلىللسيطرةالسياساتوضعفىوخاصة،مهمةعمليةثانويةنتائج

علىوالاعتماد،المراهقاتوحمل،والكسلوالمخثرات،الكحولياتوإدمان

فىالفردعلىتركيزاالحالاتهذهكلتتطلبوبالفعل،الاجتماعيةالمساعدة

والقانونىالطبى)التناولالمنعزلالفردعلىإماالتركيزمنبدلابيئته

(.النفسىللطبوالمعاديةالثوريةالتناول)طرقككلالمجتمعأو(التقليدى

بعضعلىونركزالوقتمنقصيراحيناالآنالمجتمعنلزكدعنا

وحرية،الوعىقبيلمن،العقلفلسفةفىبعيدحدإلىالخلافيةالمسائل

والنفس.،الإرادة

394

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عشرالعاديالفصل

الإرادةوحرية،والوعه،الإدراك

قيدالمعرفةأوس!ال!ه،!ما،س!!4المعرفةاكلشابهو3أول!هأولهاالالراك

لالأننا،المعرفةوماالادراكمانسأللادمناماواضحاهذاويبدوالإعداد.

النفسنمنىولكننامنهما.أىعنكبيراقدرانعرفلابأننانعترفأنمنبد

المعرفيةللفروعالحالىالتوجيهإعادةمنذوخاصةعنهما،شىءبمعرفة

دراسةأنالنفسوعلماءالأعصابعلماءتعلم،وبالفعلبهما.المهتمة

أيضاويعرفون؟اجتماعىسياقفىمعينةمخلعملياتدراسةهىالإدراك

التمييزالممكنمن!واقفصلهماإلىسبيللاوالانفعالالإدراكأن

عكسعلى-الحالىالوقتفىالإدراكدراسةأنفلكعلىزدبينهما.

-المعاصرةالبلغةالعارفةالذاتعلىركزتالتىالكلاسيكيةالابستمولوجيا

فإنالنحو،هذاوعلىمعا.النوعتطوروعلمالفردلظورعلملتضمن

متقاربة.الآنصارتمنفصلةتكونأنالعادةجرتالتىالمعرفيةالفروع

ماليينأوسلوكيينكانواسواء،العاديينالماديينخلافوعلي

شمليماليسأنهمع،الإرادةوحريةبالوعىنسلمنحن،حسابيينأواستبعاديين

بعدماللضريحتماماالسهلمنوسيكونكاملا.فهمامفهومينبوصفهما

إلىسببللابأنهواللتشيرتماما،معروفينغيربأنهماالزعمأووجودهما،

معاوهماائهزامية،والثانيةمتهربةالأولىالاسترالتجيةولكنأبدا.فهمهما

بفقدهيشعرأنيمكنلاالوعىينكرمنكل،وبالفعل.بوضوحخطأعلى
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بالألمأبدايشعرونولا.الحسفقدانأولتخديريخضعأونائمايصبحعندما

حريةينكرمنوكلما.شيءلفعلدوافعهمفىأبدايشكونولا،الأسفأو

منحالةهوأيضاوالإنكارالأوامربعصىأوالمبالرةروحيتخدلاالإرادة

ومحبطة.مهجورةللعالمرؤيةعنناتجعنيدعمه

ولمصفةالإدراكا-أأ

يعرفوربماذاتها.فىمعرفةتوجدلاما:بشيءمعرفةهىمعرفةكل

تسبقأنمنلابدفالأنطولوجياوبالتالىالقضاياأوالوقائعالمرء

فعلتوقدالميتافيزيقا.برفضالحديثةالفلسفةبدأتذلكومعالابستمولوجيا.

عفاقثيمةكانتعاموستمائةألفحوالىسيطرتالتىالميتافيزيقالأنهكذا

التىالذاليةهواللاميتافيريقىالتحوللهذاالمدفوعوالثمن.الزمانعليها

كمااستحياءعلىوجاعاباركلى،حالةفىكماصراحةعنهاالتعبيرجرى

الكمميكانيكاظهورحتىبالالهاالعلماءيلقلمالحظولحسن.كانطحالةفى

الثاك(.الفصل)تذكر

المعرفةفإنذلكومع،عقليةحالةتمل!ماشىءمعرفةأننعلترونحن

يعلقدلاأوسفىالمرءيعتقدلكىأنهفلكوسببالاعلقاد،إلىالردلقبللا

يعرفإنسانأىفإنهذا،إلئوبالإضافةأولاسيعرفأنمنبدلافيها

يحسونأنهميزعمونأشياءفىالصوفيةويعتقدفيها؟يعتقدلاكثيرةأشياء

الشائعالتعريفنرفض!ثمومنيعرفونها.لاولكنحدسياإحساسابها

ىألأنللمعرفةمقوماجزءاالصدقوليسمسوغاااعلقادابوصفهاللمعرفة

الحقائق.وأنصافالأكاذيبمنمجموعةأىيعرفإنسان
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المعلوماتأجزاءبعضلأن،المعلوماتمنالمعرفةأيضانميزوأخيرا،

لأنونظرا.معرفةلشكللاللعقلالمنافيةوالأفكاروالأوامرالأسئلةمدو

فلا،عقولإلىلقتقرمادامت،فحسبالمعلوماتتعالجالكمبيوترأجهزة

شىء.أىتعرفإنهاالقوليمكن

الإدراكإلىبهالمرلتطةالعقلوفلسفةالإدراكىالأعصابعلموينظر

الذئهووحدهالمخفإنوبالفعلمخ.عمليةبوصفهالمعرفةاكتسابأو

الأنواعوهى،ذاتهوبعرفويقيمويخططويلضورحسيايدركأنيسلظيع

وإنمايقينى،غيرتخمينمجردليستالسابقةوالجملة.الإدراكمنالأساسية

لاوتجاربخبراتإلىبالإضافةالإدراكى،الأعصابلعلمقويةنلتجةهى

الإدراكىالأعصابعلمقبيلمكمنوعةمجالاتفىتحصىولاتعد

السياسة.وعلمالمخدراتوتجارةالنفسيةالصيدلةوعلمالعصبيةوالجراحة

الصناعةفإن،المقوياتمتلالإدراكتحسنأدويةصناعةعندوبالتالى

وبصورة.للمخعمليةالإدراكا!نالقائلالمبدأعلىضمناتوافقالصيدلية

نحوعلىقالجرامشى،أنطونيوبسجنموسولينىأمرعندمامماللة

عاما*لعشرينالعملمنمخهنمنعأنعليناايجباتقريرى:

دونمنمعرفةتوجدلافقلسلبيةبطريقةالمسألةلضعأنشئتوإن

ولكنبوبرأوبولزانوأوهيجلأوأفلاطونرأىفىسواءعارفةدوات

لابمسائلمهتمايكونعندماشيئاهناكأنالحالبطبيعةالمرءيزعمربما

،المثالسبيلعلىوالصلق.والمعنىوالإشارةالملاعةملوشخصية

أوابتكرمنإلىبالايلقىأندونمنالرياضياتيمارسأنالمرءيسلظيع

عندمافقطيستعملها.أوالمرءيدرسهاالتىالمبرهناتاستعملأواكتشف

يجوزتفسيرها،أوواقعةوصفتدعىجديدةقضيةصدققيمةالمرءيراجع

لتفقربما،المثالسبيلعلىمراجعتها.أواكتشافهاتمكيفيسألأنللمرء
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النتائجلهجديدجزيءكانإذامااكتشاففىالدولاراتملايينأدويةشركة

ينفقلنالعكسوعليلاأملهالمصممونخمنهاالتىالنفسىالأثرذات

والزمانالمكانا!نالقائلةالمتطرفةكانطدعوىمراجعةفىسنتاالمرء

يفدزضالواقعىللعالمالمتواضعللاطستكشافالفعلىالتخطبطلأنذاليان،

المكانية.الزمانيةلملامحهماوواقعاواقعهما،مسبقا

المكبرةالعدساتمنالتطملأدواتبالنسبةتقريباصحيحنفسهوالشيء

الحاسبةإلىالرصاصالقلمومن،للغايةالضخمالتلسكوبإلىالمتواضعة

مساعدةأدواتبوصفهافقطتعملوإنماباستقائللتقتعلاإنها:الإلكلزونية

وتطرحذاتها،تبررأنيمكنوحدهاالحيةوالأمخاخمااشخصلمخ

الآلية،والحساباتالتجاربوتجرى،البحثمشروعاتولضمم،الأسئلة

والمراصدالمعاملمنالعارفةالذواتكلاستبعدتوإذا.النتائجوتقيم

إدراكيةبدخائرفقطمنعزلونأفراديبقىفسوف،العلميةوالشبكاتوالمكلتات

المهملةالتعلمأدواتلأنالبشرىالجنسأبيدإذاأيضاتبقىولن،بسرعةلتفد

بوبرعندالمشهورةالفكرتجربةفإنالنحو،هذاوعلىبالأحافيرأشبههى

عالمية،نوويةإبادةبعدحتىكتبفىالمعرفةلظلسوففيهاوالتى)6791(

البقاياأنملكماطويلا،كتباليستللقراءةالقابلةغيرالكلبا!نإذلغوا:تكون

منننلقلدعناذلكومعطويلاديناصوراتليستللديناصوراتالحفرية

.الإدراكإلىونغدالمعرفة

العلاقاتبعضأنبمعنىلين،المخأن9-2الجزءمننتذكروربما

الإدراكبأننسلمونحن.الزمانعبرلتغيرالمخفىالعصبيةالخلايابين

اللتظيم(وذالية،ملتزمةوغير،للتعديل)قابلةلينةعصبيةلأجهزةفاعلية

بعضأنهىالثانيةومسلملتاانسميهاأنيجوركما39ولهطس!لأ3سيكوناتأو
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الحيواناتهذهحتى،كاندلإريكأثبتكما،)وبالفعلسيكوناتلهاالحبوانات

لأنها،عقلبلاولكنها،لينةعصبيةخلايالهاالبحريةالرخوياتمل!البدائية

كلأنهىالثالثةومسلمتناجدا(.بدائيةحركيةوظائفإلاتتعلمأنيمكنلا

اللورةمل!عاليةأنظمةللشكيلبعضمعبعضهاترلتطالحيوانسيكونات

الأمامية.الجبهيةالقشرةفىالصغرىوالأعمدة

اكلشافعلىقالربالسيكوناتمزودحيوانكلأنهىالرابعةومسلمتنا

عملياتأنالبشرلدلى)ونجد.حياتهخل!س،التعلمأعنى،جديدةوظائف

بدايةعندفقطلتوقفجديدةملشابكةعلاقةوتكوينالمتشجرالتبرعم

علىنحافظأننسلظيع،الشيخوخةطريقباعلزاض،وبالتالى.الشيخوخة

مكشمبة،عصبيةوظيفةأئنسمىونحن.الحياةطوالجديدةوظائفتعلم

منلظما،ترابطااكشمبتسيكونالئضمن،فطريةأولغريزةمعارضةبوصفها

عشوائبة،تكونأنمنبدلامنلظمةبصورةمتغيرةأوثابتةإماعمليةأعنى

عن،المثالسبيلعلىمرة،لأولمصادفةالجديداللزابطيتشكلوربما

كماالأمر،بادئفىمستقلتينعصبيتينلخليلينالمشلزكالاشتع!طريق

كانسواءاسلذعاء،أوتكراروجدإذاأعنى،العلاقةتعززتإذا.هبضمن

مكتسبة.أومثبتةنعتبرهاأنيجوربيئيةلحاجةاستجابةأولالقائيا

هبفرض2أ-أ

أنخمنعندماالإدراكىالنفسعلمفىثورة)9491(هبدونالدأحدث

ومنعصبى.جهازأوجديدخلبة"ئجميعتشكيلفىيكمنموضوعتعلم

غيرالبحثموضعالخلاياتكونأنمنبدلاهذا،يحدثلكىأنهالواضح
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نحوعلىسلكيةشبكةأودائرةإلىتنتمىلاأنيجبأعنى:بدايةملتزمة

أنمنبدلا:لينةالمتبادلةعلاقاتهاتكونأنيجب،أخرىوبعبارة.صارم

تحتأولالقائياإماالزمانخئلالتغيرعلىقادرةالملشابكةأثقالهاتكون

تونزى،أولااقترحهالذىالإهمالالاستعمالبفرضيسمىماوهوتأثير

أأ-اشكلانظر؟ح"ههشأ(.)5"2واسلتضرههبوهذبه،كاجالواعتنقه

55-555!555-55

ود4و3و2وو

خليتان1وقتفىوتفكيكها.عصبيةتجميعاتتشكيلأ-أأشكل

معإحداهماتتشابك2وقتوفىالأخركأ.عنإثاهمامنفصلتانعصبيتان

لا(لعمليات)يخضعأشياءا""يفعلربماوالذ!،نظامانبدقالأخر!ة

قويت3الوقتومع.المفردةالعصبيةالخلايامنخليةأيةتفعلهاأنتسثطيع

الإهم!.طريقعنالاقترانضعفةالوقتوعندبالاستعملى،العلاقة

المفرطالتقليممل!انحاير،أوممثإهم!عبرالنظامتفككدالوقتومع

لا!(.س!!ولأ.25859)منازرللزو

التعلمقابلية.التعلمعنالعصبىالعلمىاللقديراللقريبوجهعلىهووها

هويتعلمالذفداموما.جديدةتجمعاتانبثاقالتعلمويساوى،الليونةشماوى

الجهازتعلمهى:الفرضلهذاالثقيقةالصياغةإعادةفإنعصبى،جهاز

قياسهماتمقدالمتغيرينبأنالشمليمومع.ليونتهمعملتاسبايكونالعصبى

لقثيلهيمكنوالذى-ط!!أنهعلىالفرضهذانخلضرربما،كافيةبصورة

موضوعالنظامفى)!.4(الحالةمساحةفىمستقيماخطابوصفهبيانىبرسم

مل!مهماالمعدليكونالتعلمفىدامماولكنأ-2أالشكلانظر،البحث

نسبةكبير:حدإلىمعقداتخميناهذانعلترأنيجوزالمكشمبة،الكليةالمعرفة
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أعنى،الليونةمراتليونةتغيرنسبةمعملتاسبةتكونالتعلممراتتعلمتغير

الدالةلهذهالبيانىوالرسم.+!لم=7!لملم+7/شمتلزمالتىلم/ح/ط/،.!4=/،.!لملم،/!لى

الأولالبيانىالخطفإنوبالتالىالزائد.القطعهو)!،ط(الحالةمساحةفى

هوسبقماتحنير:.الثانىللخطالمقاربالخطيعلترربما(الخطية)الدالة

يتمكيفاقتراحبهوأريدالتأملى،الإدراكىالأعصابعلمفىتمرينمجرد

ىأيخضعولم.الحالةمساحاتتبنىوكيف،المؤسسينالفرعينانثماجقياس

تجريبى.لاختبارالآنحتىالفرضينمنفرض

لأنفقطالأولالدائرةربعإظهاريتم.الليونةالتعلمعلاقة11--2شكل

ولاالليونةتكو!أنيمكنلاسيكولوجيا:لهامعنىلاالأخركأالأرباع

البيت.ربةوليستخادمةالرياضيات،العلموفىسلبيا.التعلم

الجهل.أعنىلهاالمتممأوالمعرفةثنائىعنقليلةكلماتنقولوأخيرا

رولتيىنحوعلئننبذونحنومتعمدا.لاإراديا:نوعيننميزأنويجور

أوكرهعلىننبدأخرىأوقاتوفىفضولنا،لثيرلاالتىوالنتائجالمشكلاث

نأملولكن،الوسائلأوالوقتإلىالافتقاربسببمهمةمعينةمشكلاثنؤجل

هىوهذهالباحئين.منمقبلةلأجي!نتركهاأوآخر،وقتفىمعالجتهافى

105

http://www.al-maktabeh.com



عصرفىكوسانيقولاسناقشهاالتى!،304،!أأول!عه+!أالعالمالجهلحالات

وشقل!4،!،حه3!أاأ؟اولأالعالمحماقةشمميتهيجوزماهناكوأخيرا.النهضة

لغييزمنبد)ولاأبدا.تحللنمعينةمشكلاتبأنالدوجماطيقىالزعمفى

التىالمشكلات:الرياضياتفىللحلالقابلةغيرالمشكلاتمنالحالةهذه

حلا(.لاتملكأنهاإثباتيمكن

نذكرأنويكفىالمتعمد.للجهلومؤثرةمشهورةكثيرةحالاتوهناك

للمعرفة؟قابلةغيرذاتها(فى)الأشياء!ولس!،وللاهولالنومينابأنكانطزعم

ومعلقدأبدا؟معروفةتكونلنالنجوممنالداخليةالأجزاءبأنكونتوحكم

ودعوىحلها؟إلىسبيللاوالجسمالعقلمشكلةبأنريمونددوبوا-إميل

لأنفقط،العلماستطاعةوراءيقعولظورهااللغةأصلبأنتشومسكىنعوم

الفلاسفةبعضورعم؟ممكنةبصورةلظورتقدتكونأنيمكنلااللغة

الأبداإلىملغزاأمرايظلسوفالوعىأنالمعاصرين

والكيمياءالفيزياءلذرلمرالملشائمة.النبوءاتلهدهحدثمانعرفونحن

لنا،بالنسبةالأشياءوحدهالنفسعلمويدرسذاتها،فىالأشياءفقطوالأحياء

الفلكيةالفيزياءوتبحث.بالصداقةوالشعورالأحمررؤيةص!الظواهرأو

اللغةعلمويبحثقرن.منلقتربلمدةللنجومالداخليةالطبيعةبنجاح

اللغةأصلحالياالآثاروعلموالأنئروبولوجيا،الرئيساتوعلمالعصبى

مدارعلىوالجسمالعقلمشكلةالادراكىالأعصابعلمويبحثوتطورها.

وكونتكانطلدىالشهيرةالنبوءاتأنالقولوخالضة.الأخيرةالستةالعقود

دحضت.قداللغزأصحابمنوغيرهم،وتشومسكىريموند،ودوبوا
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والجملةوالقضيةالفكرة3-اا

عنماشيئاوتعرف،تراهوأنت،واقعةوهذه.كتابهذاأنواقعةإنها

الفكرةوهذه.كتابهذاأنالتفكيرإلىبكتؤدىإضافيتانواقعتان،الكتب

أنوالزعمالعصبيةمالتهاتجريدمنيمنعكشىءلاولكنمخ.عمليةهى

قضية.يسمىالزعموهذاوبذاتها.ذاتهافىتوجدأنيمكنمعينةفكرة

أنلاحظ.اللغاتآلاففىجملةبوصفهاصياغتهايجوزالقضيةهذهوأخيرا

تحتمخللفةأمخاخ)فىمخلالفةكثيرةبأفكارتمثيلهايجوزالمفردةالواقعة

ذاتهاالقضيةتحتضغطهايتمالمخللفةالأفكارهذهوأنمخلالفة(؟ظروف

يجوزالمفردةالقضيةهذهأنذلكعلىزدلامشخصة.فكرةأوتماما،

التالىالبيانىالرسمويظهرمخلالفة.لغاتفىمخلالفنحوعلىعنهاالتعبير

وهىةالسابقالنصفىالملضمنةالمهمةالأربعالأنطولوجيةالمقولات

.3ح،+حءحولالجملةوأ،310"35!،ولهالقضيةولاهط،،،ط!ةوالفكر،م4أحالواقعة

تنصور

تثلعلى

القضية-

إ

-ةالفكر

جملة

إ

اقعةو

كليجدتبونأنهم)فيزيائيين(مألوفينماليينلكونهمالاسميون،ويزعم

التركيباتبينهممننفسهامعمشمقةقلةوتطابقوالقضايااالمفاهيمعنكلام

)ملظابقهو7العددانمثلاسيقولونثمومنبرمورها؟والقضايا()المفاهيم
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العددعلىيدل(فيزيائي)موضوع7العدداعنالقولمنبدلاأولىعددمع(

فتردمنذبحقالمثالىفريجهلاحظكماولكن.إليهيرمزأو6لل!دالتالي

وكيميائية،فيزيائيةخصائصلهاالأخرئوالعلاماتالآعدادخلت،طويلة

فقط.مفهوميةخصائصلهاالأرقامأنحينعلى

أوعمء!3ص!سأ+حبالإشارةء+أ+!ع+االمقىأيضاالاسميونبقيصاإوسوف

المعنى)أوالمعنىالاسميينغيريضمسوفحينعلى4ولح3ولهأ،!أالدلالة

بأناللغةعلماءيعترفربماحينعلىوبالتالىالأشارة.معالإضافى(

ولأح!أ313553؟)عذاته!هوهوالوجود11هيدجرعند)حشو(الصوتيةالأنفاش

قديكنلمما-مفهومةبأنهاالعقلستنشخصريزعملن،مقبولةألمانيةجملة

لقالأنيمكنقضيةكلاللغو.هذالتريسمنرزقهيكسبأنتصادف

.كاذبالعكسولكنجملةبوصفها

نعرفهالاولكنتماما،التعريفجيدةمعرفةعلىالحصولونسلظيع

لاملتاهية:لمحئةفىمفردعددكلوقتأىفىشخصيعرفلنوبالفعلكلها.

يفعلهمافإن،مستحيلةالمهمةهذهدامتوماالأبد.إلىجميعاسيعدهاإذ

بدلاالتىالأساسيةالشروطيضعونإذالنسقى،التناولقولهوالرياضيون

تعريفيتملا،المثالسبيكعلىالمعية.اللامتنا!يةالكميةشمتوفيهاأنمن

منواحدوقتفىجميعاتعريفهايتموإشمابواحد،واحداالطبيعيةالأعداد

المصادرةأعنئفردا،فقطإحداهاتصور.بيانوعندمصادراتخمسخل!

ضمنيةبصورةمعرفعددا""يكون...المحمول)ولكنعدد""الصفرالأولى

التالىبالعددتعسفياعدداالثانيةبيانومسلمةوتربط(.المسلمةنسقخل!من

النسقالاسلقراء،مدأ،الخامسةالمسلمةولتضمنعددا.لعددالتالىاله
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موضوعالأفرادتعريفيتمالنحو،هذاوعلى.الطبيعيةالأعدادمنالكامك

علىخروجوفى،أسفلإلىأعلىمنبطريقة،الصحيحةالأعداد،البحث

المنهجية.للفرديةأعلىإلىأسفلمنقاعدة

أنظمةبوصفهاممالكة:بطريقةلقديمهايتمالأخرىالعددأنظمةوكل

لقبللاكلياتبوصفهاأو)الفردية(بعنصرعنصرابوصفهالقديمهامنبدلا

الأعدادلنظامبالنسبةالخصوص!وجهعلىيصحوهذا)الكلية(.التحليل

الغالبيةتظللهاوكنتيجةوالإحصاء،للعدقابلةغيرهىالتىالحقيقية

الأعدادمنفقطقليلقدروهناكاسم.وبلامحددةغيرمنهاالعظمى

أوملتاهيةلاسلسلةطريق)عنبوضوحتعريفهايتمعويممل!المتسامية

تماما.معروفةإنهايقالوبالتالى(.نتائج

شيئانعرفأننامؤداهبالمفارقةيشممموقفأمامتراناالنحوهذاوعلى

الكلهذاأعضاءمنفقطقليلةقلةبلقصيلنعرفولكنباختصار،كليا

بعضفقطتعلمناإذاالجماهيرحزبنعرفأننستطيع:سياسى)نظير

البناءأقيمذلكومعفقط(.الأعضاءمنقلةعرفنالوحتىومآثرهمبادئه

معولكنما-حدإلىالهزيلالأساسهذاعلىالرياضىللتحليلالضخم

الافتراضاتلهذهصحيحةنتيجة!لىلاستخراجالأداةمننوعالتابعالمنطق

بسببييئسالأنظمةتأييديرفضالذىالمنهجيةالفرديةصاحبودع.القليلة

المفارقة.هذه

تنكرا؟"ههقوتهمل!بهالمتصلةوالأشياء1،هه*(1بنفعلهالذىما

قابلةأنهاالزعمالمرءيسلظيعلاولكنأعداداتملرالأرقامهذهأنقلة

فئةفىاكبروالعددصفر،-ألفلقوىبالنسبةنفسهءالشئويصحللتصور
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موضوعاتتمل!لاوهذه.الأخرىاللاملتاهيةوالأعداد،الطبيعيةالأعداد

مسألئين:نميزأنمنبدلاأنناوأرى؟تكونأنعسىفماذاعقليةولامادية

تنتمى،الأنطولوجيةالنظروجهةمن.سيكولوجيةومسألةأنطولوجيةمسألة

موضوعاتإنها:العشرةتحتالأرقاممقولةنفسإلى"الغريبة"الأشياءهذه

فئةفى1د)(اههيكونفقطالسيكولوجيةالناحيةومن.تركيباتأومفهومية

15.ملومختلفة

والعقلية،الفيزيائيةالطبقاتإلىالتركيباتمستوىنضيفوبايجاز،

نضيفولكن.فهمهيمكنلاومافهمهيمكنماإلىالتركيباتمقولةونقسم

المخ.فىوأحداثحالاتهىالعقليةالموضوعات،الأول.التاليةالشروط

فهمه.يمكنلاأنهالعاليونالناسوجدماكانتورجورجفهمربما-الثانى

ذلك،ومع،بشريةإبداعاتبأنهاذلك:باستقائلتتمتعلاالتركيبات-الثالث

آخريفنىعندماأطلالاخلفهاتتركلن،والمصنوعاتالمبانىخلافعلى

.بشرىكائن

مشكلةذروةعامةبصفةيعتبرماعلىعجلىنظرةنلتيذلكبعددعنا

والجسم.العقل

المفدسةالكأس:الوعى4ا-1

أوالذاتىالإدراكأعنىالإدراكمنخاصةحالةالوعىيعتبرربما

هذاولكن!هأ(أول!هح!"س!ول،الإدراكبعدماأحياناويسمى.بنفسهالمرءوعى

وإحساساتهالخاصةبحركاتهواجمايكونربماالمرءلأن،بالفعلمرادفاليس

عادةننجحأنناذلك.علىزد.الإدراكاتإلىبالإضافةوانفعالاتهومشاعره
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روتينية،مهمةفيهانؤدىمرةكلفىذلكونفعل.وقطعهالوعىإشعالفى

ربماالأخيرةالحالاتوفى.متواصلةواعيةمراقبةتتطلبلامهمةأعنى

أنإننترىوأنتكيف.-معرفةأوضمنىإلراكفىننهمكإننايقال

غيربصورةنعرفماغالباإنناإذ:العكسوليسالإدراكيستلزمالوعى

وآخرونوفرويدوبافلوفوتولستؤىهارتمانوفونهيوملاحظكماواعية

حصرهم.إلىسبيللا

واللاواعية.الواعيةالمستوياتبينتقريباللقائياللترددعرضةوالمخ

نجربفإننا،منسىموضوعاسترجاعنحاولعندماذلك،يوضحمثلاخذ

عنالبحثقبيلمن،الكشفعلىمساعدةعديدةطرقاأولاواعيةبصورة

التىالظروفتذكرنحاولأوالمذكور،الموضوعمند!ياالقريبةالأشياء

شئت)وا!نالذاكرةممريعوقربماالبحثهذاولكن.الأصلفىفيهاتعلمناه

وبالتالى.المنسىبالموضوعلهالاصلةبموضوعات(متاهةفقلأفضللفظة

الأملويراودنا،الوقتمنحينانتوقفناجحةغيرمتكررةمحاولاتبعد

إلىالظهوريعاودسوفعنهنبحثالذىالموضوعأنفىمعقولنحوعلى

منافلزاضهيمكننحووعلى"-فجائية"بصورةللقائىنحوعلىالسطح

يجبولكنللغايةنفيسالوعى،موجزةوبعبارةجديذة.لقشرةأخرىمنطقة

علىلديناولكنمحيرا،أمرالهالمقنعالفهميزالولالقديره؟فىنبالغألا

عليه.جزئيةوظيفيةسيطرةالأقل

ص!وفلاسفةكتابعندالحرامالأرضليكونالوعىاستخدم

وايتالو،جويسوجيمس،بروستومارسيلروسو،جاكوجان،أوغسطين

الأخيرونظر.هوسرلوالموند،برجسونوهنرى،موزيلوروبرتسفيفو،
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الذاتعلمبوصفهاالفينومينولوجيا،،فلسفتهإلىالخصوصوجهعلى

غيرتكونالحالبطبيعةالدراسةهذهولكن.للذاتالمتكلمدراسة-لأ!ه)5!س!

الضرس!هذامل!تافهةمتكلمبتقريراتولتتهىتبدأفقطكانتإذاعلمية

إليهيشيرالذىالضرسبالتأكيدالأسنانطبببيفحصوسوف".يؤلم

أنيعرفلأنهإضافى،اضطرابلونمنيعالجهلنولكن،المريض

الصيغةفىعبارةكلأحديأخذولاآخر.مكانفىيكونربماالألممصدر

وبعبارةبالرياء.ألفةعلىجميعالأنناالظاهرىبمعناهاهذا"علىآسف"أنا

الذاتية(بالسيرة)يتعلقعلميوجدولاللخطأ،عرضةالمتكلملقارير،موجزة

المتكلم.صيغةفى

بالوصفالمعرفةرسلسماهاماإلىعلمىبحثكلويسعى

س!ا*هحماس!!4لا!بالاطلاعالمعرفةمقابلفىح)*ه!؟!!4لأكا4ح5ولهأ،"قح

نوعمنمعرفةأنهاعلىالأولىالمعرفةوصفويجوزحكا.4س!ح*،ولأ!لما

وبعبارة.المريضلدىالذابلالوعىعنالتخديرطبيبتقريرصو-الغائب

وجهعلىالوعىلعلمبالنسبةيصحوهذاموضوعى.العلم،أخرى

إلاسارترحتىهوسرلمنالفينومينولوجيونفيهيسهملمالذى-الخصوص

".مطلقموجود!الوعىأنهوسرلتقريرمل!سحريةوجمللينبسندات

فىيساعدوالمبأنهمالاتهاميقلقهملنوالوجوديينالفينومينولوجيينولكن

حدسيةبطريقةالعقلعء7ولء؟س!834*فهمهوالمعلنهدفهملأن،الوعىتفسير

علمية.بطريقةلقسيرهوليس

طها!أس!مثلا)انظرالحاليةالسنواتفىوفلسفتهالوعىعلموانفجر

!أ.7991،ي!3؟ههول9991،ول!سأل!ص!433،لة+هولهاول92!و.ء"3كلةا3.599ث!،ق

علىإجماعيوجدلاأنهالأسفإلىيدعوالذىوالشيءولك4حأكل!هر.)3!2
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أنكرواالدارسينبعضأنذلكمنوالأسوأ.الوعىيكونأنعسىما

)4"2(ماكجنملوآخرونويعترف.العظيمجيمسوليممنبدايةوجوده

وقتأىفىمفهومةستكونأنهاينكرونولكنهم،الواعيةالحالاتبحدوث

وهل؟يعرفكيفالمحدود.3الإبسلقولوجىالمعمارى"تركيبنابسببوذاك

جهلالأصحعلىهوأمالضمنيةالمعرفةأمالواعيةالمعرفةمنجزءهذا

للوعىمفهوملتنىإلىالإدراكىالأعصابعلمأصحابومالمتعمد؟

)6.9"2(ومايردامسيواقلزح،المثالسبيلعلىبعيد.حدإلىمتساهل

ئمل!؟؟)تخططتصفعصبيةلنماذجلحظىإبداع:الثالىالعاملالتعريف

منالحادثةأووالشىءجهةمنالحىالكائنبينعلاقة(لنموذجوفقالشكل

(البحرىالحلزونمننوعاآبليسيايلائمأنيحتملولكن".أخرىجهة

يفحصأنيستطيعدامما،التعريفهذا،بحرىرخوىحيوانأوالمتواضع

منتظمة.غيرصخريةبقطعةالمللضقةالطحالبكلويلتهممنهجيةبطريقة

فونمل!مضىقرنمنيقربمامنذ:المبكرونالبيئةعلماءأكدوكما

أكثرالوعىأنالمحققوالشىءبيئتها.لتظمالحيواناتكل)2191(،يوكسكل

نفسه.والمرءالعالمحولجديدةموضوعاتتعلمعلىالقدرةإنههذا:من

كما،ملغزةبألفاظالوعىبعضهموصففقدحالا.أفضلالفلاسفةوليس

3يملكمشهورنحوعلى)435.7491(ناجيلتوماسكلفعندماالحالهو

ليبلويكونماشيءهناككانإذاواعيةحالاتالأساسفىالحىالكائن

)ولرؤية"الحىالكائنبهذاشبيهايكونشيء-الحىالكائنهذايكونبحيث

أ3المحمولصياغةيجوزكيفالمرءويشماعل3ءوللا!!(.8"2انظرحديثة

وأنا.أخرىلغاتإلىترجمتهيجوزوكيف،المحمولحساباتفىاس!طأه(ح"
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تعبيرهو"يكونبحيثليبدويكونماشيء"هناكالبيزنطىالتعبيرأنأؤكد

علىوهو.الفروضأسوأعلىلهمعنىولا،الفروضأفضلعلىملتبس

التعبيرلهذالاحقلفحص)وبالنسبة.المعنىلمشكلةملائمغيرحالكل

معاييريقترحلاإنهالخصوصوجهوعلى3!ط(.4*ول!2انظرالملغز

اللاوعىدرجاتتقديرعلىالجراحةوأطباءالتخديرأطباءشماعدأنيمكن

الجراحية.العملياتحجرةفىللمرضى

فلسفياعمقابوصفهالمعروضبالألفاظالسابقالتلاعبمنننتقلدعنا

إلىعائدةوسارتكلبهاالصغيرةالبنترفستمألوفا.مو!اونبحث

فصيرةفترةوبعدفيه.اسللقىركنإلىوتحركالكلبوعوىكرسيها.

تلاطفه.وأخذتالكلبأماموركعت،الدمعمنقليلاوذرفتالبنتخجلت

وجافابسيطاوصفافقطقدمناالآنحتى.الفتاةيدولحسالكلبنهض

الغافل،السلوكىالقصةهذهتقنعربماعلنى.لسلوكمألوفينلنموذجين

الكلبسلوكسببالذىماالفضولى.العالمشهيةفقطلثيرسوفولكنها

نستطيعالعلنى؟سلوكهافعلتاكياتوأىرأسيهما؟فىداروماذاوالفتاة؟

"المخرجنوعمنمعكوسةأخرىمشكلةأىمعالحالهوكمافقط،نخمنأن

علىنكونلأنناالبارعةالتخميناتبعضنضعأنونستطيع*.المدخل-

الانفعلدراسةفىبدايةوضعواالنفسعلماءولأنممالالة،بأحداثألفة

الذاتى.الوعىأعنى،الذاتوإدراك،والشعور،الانفعالأحداثوإدراك

بادئفىالكلبمنغاضبةمالسببكانتالطفلةأننخمنأننستطيع

الحجاجيةالجبهيةقشرتهانشاطازداد،عصبيةفسيولوجيةوبألفاظالأمر:

الجبهيةقشرتهافىمنطقةأصبحتوبالتالى.المطوقةالأماميةوقشرتها
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وبعدما.فرعىقشرىمركزإلىإشارةوأرسلت،بالنشاطمفعمةالأمامية

والتىمخها،فىالحركيةالدوائرإلىالإشارةالمركزهذابلغمباشرةذلك

وجهها،فىالدمويةالشعيراتووسعتلديهاالمياهبواباتبدورهافتحت

نفسهاالبنتفحصتعندماحدثهذاكلخجلا.وجههااحمرثمومن

التعديل:منشيئاوتجرىنفسهامنتصلحأنقررتفلكوبعد.وندمت

دفعتهابثورهاالتى،الحركيةالمنطقةبتنشيطالأماميةالجبهيةقشرتهاقامت

منه.العفووطلبالكلبنحووالسيرالنهوضإلى

فقط.نخمنأننستطيعأخرىمرة؟الكلبجمجمةداخلحدثالذىما

البشرلدىالانفعالاتلدراسةالطريقمهدالذىدارونلشارلزظنربما

كانوربماالأمر،بادئفىمرعوباكانالكلبأن،الأخرىوالحيوانات

لاطفته.عندماالصغيرةلسيدتهشاكراالأمرآخرفىوأصبحأيضا،غاضبا

معالجةعندكبيرةعلامةيكونلاهذاولكنربما،؟للتشبيهحالةهذههل

البشرشكلهاالتىالقريبةالأشياءالخصوصوجهوعلى،الصلةقريبةأشياء

031!هول)انظرعامألفعشرخمسةحوالىفلزةطوالواسعنطاقعلى

4+كاأ.أيلا4ول!ول5"2

،والانفعال،السلوك:قديمةمعارفعدةقابلناالسابقةالقصةوفى

الأعصابوعلمالشعبىالنفسوعلم،السلوكيةإلىبالإضافة،والعقل

الوعىطبيعةعنالقليمةالمشكلةكانتالطريقطولوعلىالإلراكى.

سكنر،إلىواطسونمنالسلوكيينأنصحيحبرأسها.تطلوجودهوحتى

زعموا،دينيتإلىرايلمنركابهمفىسارواالذينالفلاسفةإلىبالإضافة

الناسهؤلاءبأنيردأنللمرءويجوز.مضللالوعىوجودفىالاعتقادأن

الظواهر،إلالهاوفقايوجدلاوالتىالخاصةالوضعيةفلسفتهمخدعتهمقد
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جيدةلانتقادات)وبالنسبةعلنيةسلوكاتالحالاتهذهوفىالمظاهر-أعنى

!ه4)كا!"2ا،ر!5كاعأول!82"2ةس!اولس!3ا.)799انظرللرافضين

غير،ضخمةكونهارغمبلوعى،المتعلقةالأدبياتأنافتراضومع

ا!نيقالوربمامللتسة.الموضوععنالأفكارأنالمرءيظن-تماماحاسمة

يوجدلاأنهذلكوسر،المقدسةالكأسبمشكلةشىءأشبهالوعىمشكلة

علىالوعىوجودفىالفرسانبعضيشكإذ،تكونأنعسىماعلىإجماع

مل!تحليلافإن،التشخيصهذاصحوإذاوطاك.هناآخرونيتجولحين

دالا.يكونالنالىالتحلبل

الوعىألواع5ا-ا

"الوعى"كلمةأنلبيانالمتواضعالهدفهوالجزءهذاوراءمنالهدف

وجهعلىالتاليةوالعمليات،العقليةالعملياتمنكبيرةمجموعةعلىتدل

.!(لاول!ح!+4كلهـ411!!432،7891-5)الخصوص

العادىالشخصيودعندما3.ولح3أأأ7ل!أأسيئلحس!أوأ!أأ43ءعلاأغلل!أ-/لتظ

ولكن.بدبوسيخزهفإنه،غيبوبةحالةفىليسشخصاأنمنيتأكدأن

أوالفيزيائيةالعوامللبعضحساسةتكونالأشياءكلالحالبطبيعة

بطريقةالمسألةولوضع.الماديةاختباربالفعلهوهذاوبالتالى،الكيميائية

نفترحدقبقة

أوبعلىفعلأوحى(،أوغير)حىشىءعلىتدلبدع)تعرلص

بإذنب.منجانبفىأوبخارجإماوينشأب،منجانبعلى

يستجيببكانإذاأ(5مستجيبا)أوأ5حساساسيكون
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وأدائماإماب(حالةفىتغيرايحدثأويسببأكانإذا)أعنىأ"

معين.بتكرار

س!ولءكلهد!!35حه(ولح؟"5ا!،اس!يل!هر/تىا/لوعىز/و/لادر/ك

المثيراتبعضتمييزأوتحديدعلىقادرحيوانأىولهضأولهأس!33حول.)53

مدركإنهيق!أنيمكن،الخاصةأفعالهبعضأو(،الخارجيةأو)الداخلية

أوالإثارةمصادرفىإماللتحكمماشيءفعليسلظيعأنشريطةلها

فىالمساعدةيستطيعلاكانإذامثركايكونولا-لهاالخاصةاستجابته

ماءحفرةمنلقتربالتىالغزالة،المثالسبيلعلى.لعلامةالاستجابة

عوضاكهربائيةصدمةيقبلالذىوالفأرالأسود.جماعةمنمرأىعلى

إليهننسبأنيمكن،جديدةبيئةاستكشافأوماشيءأكلاحلضالعن

تعلمعلىالقدرةسيكونالإدراكمؤشرأواخلتارفإنوبالتالىإدراكا.

منالمكشمبةأوالموروثةالأنماطمعمنسجمةغبرجديدةسلوكيةأنماط

قبل.

نوعمنعصبيةإحساسأجهزةمنأقلولاأكثرالإدراكيتطلبلا

لاتماماعصبيةإحساسأجهزةإلىلقلقرالتىفالكائناتثمومنما.

يكونأنالبحرقنفذحتىيستطيعولاشيء.لأىمدركةتكونأنيمكن

حساسأوتفاعلىإنه:حسيةأعضاءإلىيفتقرلأنهشيءلأىمدركا

منأنهفىالسببهىالتى-القدرةهذهالحيواناتكلتملكوبالفعلفقط.

حولهكذاكبيرةضجةلوكمنذالفلاسفةأحدثلماذانفهمأنالصعب

الظاهراللة.الخصائصأوالكيفيات

نقترح،وبإيجاز
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.أو)الداخلىسللتغيرملاحظا()أومدركاالحيوانيكون2تعرلص

به.شعوراوجهأوسأحسإذاب(إلىبالنسبةالخارجى

لبيئتهمثركاالحيوانيكونأنيمكنمأس!3.3ء+س!ك!ل!!غ/لذ/تى/لادر/ك

يفعله.أوفيهويفكرويحسهبهيشعرلمادائمامثركايكونلاولكن

لذاتهمدركإنهيقلربماالخاصةأفعلهأولمشاعرهالمدركوالحيوان

بالجوعيشعرأويتحركلا،الحالةهذهفىيكونوعندما-ماء3.حكةللا!

الطريقةتوحىكما-بالجوعيشعرأويتحركأنهأيضايلاحظوإنمافقط،

ومن.الطريقطولعلىلؤاجههالتىالمشكلاتحلفىبهايشرعالتى

بالحواسيتعلقفيماالأعصابمرضىعلىالأمريخللط،أخرىجهة

)علىتماما.ذاليامثركينيكونونفلا:وأفعالهمالخاصةمشاعرهملبعض

المرء،جسمنصفإلراكعنالعجزأوالإهم!.النصفى،،المثالسبيل

مدركينالناسمنالعاديونالبالغونيكونولاالتخدير(.أوللضربنتيجة

ونؤدى،الألمأوالجوعمؤقتاننسىلكىنحت!ماغلبا:الوقتطوالذاتيا

ذلكفإنلذاتهمدركاالمرءيصبحولكىوعى(.)بلاتلقائياكثيرةأفعالا

يصبحأعنى،الأولالمقامفىنفسهإلىوينتبهالآخرلإدراكضعفايتطلب

عند"الذاتعنأو!البحثاستبطانا-يمارسأوالذاتيةشؤونهفىمستغرقا

استعمالهامنكبيراجانبافقدتالاستبطانوكلمةأخالثية.مشكلاتمواجهة

التىبالطريقةالعقليةعملياتنانشاهدلا،بدقةوالكلامأننا،لوحظغلاما

(.مفيدةتزاللاولكنهاماء.مجرىبهانشاهد

شيئابوصفهلذاتهمدركايكونأنهوذاتيامدركاالمرءيكونأن

فىالملائمموضعهالمرءين!أنيعادلإنهآخر:شيءكلعنمختلفا

أنه،باهتةبصورةكانوإنذاليا،المدركالحيوانويلاحظ.الكون
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إلىبهمسلمعاديةبصورةالذاتىوالإدراك.وأفعالهلمشاعرهالموضوع

أنيمكنوأنهذوالتا،ندركلاالذهولعندأننانسيانإلىنميلأننادرجة

رولتنية.غيرمهمةأداءعندخطيراعائقايكون

التالى:الاتفاقفىسبقماونلخص

كانإذاذاليا(إدراكايملك)أوذاليامدركابالحيوانيكون3تعرلف

الخاصة.أفعالهوبعضالداخليةتغيراتهمدركا-لبعضب

العقليةالعملياتحولتفكير/يتطلبلاالذاتىالإدراكأنلاحظ

التالى.المستوىإلىيأخذناالإضافىالشرطهذاواستيفاءبالمرء،الخاصة

أوبهيحسلماالمدركالحيوانا!نالقوليجوزولهح.33ولهأس!+353لوعى

لحظةأيةفىغافلاكانلوحتىوله!داهأء35واعيايكونبفكرأويشعر

لبعضظاهريايستجيبلاأو،الخاصةوأفعالهمشاعرهبعضعن

فعله.ردماليةبصورةتئيرالتىالخارجيةالمثيرات

وخمن.واعيةتكونلابمنقارهاتخيليةبيضةتدحرجالتىالوزةا!ن

"الشريطمننوعينظمهاالطائرحركاتأنالأوائلالحيوانعلماء

الحركةمنيستفيدأنالحيوانيستطيعولاالعصبى:جهازهفىالحركى+

مستذيرشكلإلىبانلتاهئتظرالتىالحمامة،العكسوعلى.الطريقةبهذه

إنهايقالربمامكلأأة،توقعوفى،نفسهالأصلىالشكلكانإذامالفحص

العقلية.وحالاتهحركاتهبعضويعالجيراقبفالحيوان:واعية

نشترطأنناالقولوزبدة

فىحبفكرإذاحعقليةبحالةو/ع!بالحيوانيكونلمتعرلص

.بفىتحدثبوصفها

عملياتهببعضفقطواجماالحيوانيكونأنيمكنالالقاق،لهذاوتبعا

التفكيرأيضاوإنما،والفعلوالإحساسالشعورمجردليسالعليا.العقلية
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إلىحاجةفىليسالتفكيرأنالمحقق)والشيءفيه.يفكرأويثركهفيما

فىيكونأنيمكنوإنما،بالألفاظعنهللتعبيرقابلاأومجردايكونأن

أننالتخيلرياضيةحسابيةعمليةنؤدىعندماالحالهوكماذهنيةصور

يجتازحالعقليةبالعمليةالواعىوالحيوانالمفالتح(.لوحةعلىنكتن

حمخلالفتين:عقليتينعمليتين(سريعتعاقبأوتوازفى)إمابنفسه

يكون)أعنىحفىوالتفكير(وعيهمضمونأوالعقليةالعملية)موضوع

ساخنة،)لمقلاةحسياإدراكاحموضوعيكونأنويمكنبها(.واعيا

شئت.ماأو،رياضيةوصيغةمئلا(،،شهىطعام)لطبقوتذكرامثلا(،

س!ولحكة*33.4والإدراكولهح33داهأ353!ولالوعىبينالاختلافلاحظ

وكثير،معينةلمثيراتمدركةلضبحأنيمكنمعينةأنواعمنالحيوانات

ش!تطعلمماشيءبأىواعيةتكونلنولكنها،الانتباهلفتعلىقالرمنها

فىأواليقظةأحلامفىالمستغرقالشخصفإن،العكسوعلىالتفكير.

الوعىمفهوماوبالتالى.بمحيطهواجمايكونلا.ربماومئمرعميقتفكير

نخلطألاويجبالأمر،يكونوهكذاتباللى.بشكلمستقلانوالإدراك

أيضالاحظالواعى".*الإدراكالهجينالتعبيراجلتابمنبدولابينهما.

لالأننا،الآخرينللناسالعقليةبلحالاتواجمننكونأنيمكنلاأننا

معرفةعلىنحصلأنالحالبطبيعةنستطيعولكن.أمخاخهمفىنشارك

حركاتقبيلمنالدلائلخل!منوذلك،مباشرةغيربصورةبعضها

بأنالزعميدحضالسابقالتعريفأنلاحظوأنجيرا،.والكلماتالجسم

الذاتى.التعرف!طيخلترإنه:للوعىاختبارهومرآةفىالتعرف

الإدراكية:القدراتفىدرجةأعلىإلىالآنونصل
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حينمنواعيايكونالذىالحيوان3.اح-آولهح3دماهاح3س!ول33/لذ/تىلوعي5-

أفكارهأوومشاعرهالحسيةإدراكاتهفىأحيانايتأملوالذىآخر،إلى

يمكنآخر،شخصأوماشيءإلىينسبهاولا(،الماضيةأو)الملزامنة

الذىالحيوان،العكسوعلىاس!3.-آولهح33داهأ3ذاتياواعإنهيقالأن

يعجزخارجيةموضوعاتإلىأفكارهأوومشاعرهالحسيةإدراكاتهينسب

أصواتا"،*يسمعالذىالشخصيكونوكذلكذاتيا؟واعيايكونأنعن

بالإله.الاتص!أوبالميتالاتص!يزعمأو،أرواحإلىأحالمهوينسب

يتأنىلافكريةأوحركيةمهمةفىالمنغمسالشخصممالالة،وبصورة

إنهذاليا.واعيايكونلا،نفسهينسىوالذىفيه،يفكرأويفعلهفيماليفكر

ذالتاواعيايكونالذىوالشخص.بنفسهواعيايكونأندونمننفسههو

أبدا.شيءأىينجزلنباستمرار

يكونكنلك،الإدراكمندرجةأعلىالذاتىالإدراكيكونوملالما

إذافقطذاتياواعياالشخصويكون.الوعىمندرجةأعلىالذاتىالوعى

شئتوان.نفسهفىتحدثبوصفهاوأفكارهلحسيةبإدراكاتهوعىلديهكان

كانإذاذاتياواعياالحيوانيكونفقل:إبسلقولوجية،بعبارةذلكتضعأن

ذائية.معرفةلديهكانتإذاأعنى-ذاتهتكونأنعسىوماهومنيعرف

كن:يعادل!ثاه+،عدللءلملململمنفسك/عرف،دلفىأوراكلنصحفإنثمومن

كما،فعلهمنقولاأيسرالحالبطبيعةوهذاع؟.ء3لملميولءأءد+هحلب/!و/ع!

الذاتى.الخداعحدوثيظهره

منبدلا،يكونأنعسىومايكونمنماشخصيعرفلكى،والآن

ماونعرف،عليهأصبحنامانكوننحن:لماضيهماتذكرلديهيكونأن
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إنهالقوليستطيعلايكادكليافقداالذاكرةيفقدالذىفإنثمومن.تعلمناه

يقدرأنعلىقادرايكونأنإلىحاجةفىليسأخرىجهةومننفسا.يملك

توجيهأوتخيلعلىقالرايكونلافربما:المستقبلفىحياتهاستقرائيا

المطلوبالوقتمل!جدا،قصيرلوقتفلكيكونأنماعدا،التاليةخطواته

الذىالرئيسفالحيوانالنحو،هذاوعلى.المجاورةالحجرةإلىللتحرك

منذالياواعيايكونبحيثيبدوالجبهىالفصفىجراحيةلعمليةخضع

فى،الأعصابفسيولوجيافىبارزعالمتعبيرحدوعلى.أخرىإلىلحظة

كليةيدوروبالتالىأجزاءإلىفصلهيمكنلاالأحداثمجرى3الحيوانهذا

الكائنويصبحمسلقبل.أوماضدونمندائما،يكونالذىالحاضرفى

ممثلايكونأنمنبدلا،اللحظيةحالاتهرحمةتحتتمامامراقباالحى

للحيواناتالأرجحعلىنفسهالشيءويحلث3!(.أ53+4ة.7191)348عليها!

الإطلاقعلىيحدثولا،القططمل!صغبرةأماميةجبهيةقشرةذات

التالية:الإضافيةالتمييزاتيتطلبوهذا.الطيورمل!لكائنات

الفرديكونءتعرلف

صحيحةبصورةتنكرإذاص!،ول!-35اء3-آولهح5ولهأح3/!م!ذ/تل!و/ع!)أ(

الحلايث؟ماضيهبعض

لو)حتىيتخيلأناستطاعإذا3"-هاس!3-آولهس!3ولهأح3قمب!ذ/ت!و/ع!)ب(

مستقبله؟منجانبا(خاطئةبصورة

أمامياذاتياواعياكانإذااولملأا-ماء3ولهح3ولهأح3تط!ذ/ت!و/ع!)ج(

معا.قبلياذالياوواجما
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كتبوكمابشريا.امتيازاالتامالذاتىالوعىيكونأنالمحتملومن

أنا،ديكارتكوجيلؤصياغةإعادةانستطيع)03.8"2(باسنجهامريتشارد

*.إنسانأناإفن،الخاصلتفكيرىمدرك

مخىلارتجاجالخضوعبعدتماماواعيايكونأنعنإنسانأىويتوقف

الذاتىوجمهميفقدونالمخفصوصفىالجراحيةالعمليةوضحاياخطير.

الجهازومريض.بسيطةطعاموجبةينظمواأنحتىيستطيعونلاإذالقبلى:

وعيهفقدملنر،وبرنداسكوفيلدرسهالذى.للا.+.ام.الشالمشهورالعصبى

يتنكرأنحتىيستطعولم:جراحيةعمليةلهأجريتأنبعدالأمامىالذاتى

التى.شا.!.سىكيه.المريضحالةأما.اليومقبلفحصوهالنينالأطباءرؤية

ىأيتذكرأنيستطعلملأنهبعيد،حدإلىفاجعةفكانتتولفينجانثللرسها

أودقيقةآخرفىعاناهاالتىلخبراتباستللاء،الخاصةحياتهعنشيء

أوذاتهاقتصرتنلك.بعدفعلهعلىيقثمعمافكرةلديهتكنولمدقيقلتين،

سليمة(الماهيات)عنالد!يةذاكرتهولكنالحاضر.علىالداخليةحياته

والذاكرة!أدأ،دةولس!3+هولحولالدلاليةللذاكرةبأنيوحىالذىالأمرتقريبا،

المخ.فىمخدلفةأماكنا"ح403حأ+هول!+أالعرضية

الحالاتهذهمل!تفسيرالنفسيةالعصبيةالثنائيةأصحاباستطاعوإذا

وعلى.نتائجهمينشروالممحض،بشكلسيكولوجيةحدودفىالعجزمن

المادىالفرضواللاواجمةالواعيةللعملياتالأحيائىالتناولأثبت،العكس

فلسفيامهماليسالفرضوهذا?!اح(.)5691مخعمليةالوعىامنالقائل

للوعى(مقاييس)أوالمخمؤشراتعنالبحثأساسأيضايشكلوإنمافقط،

)انظرالواعيةللحالاتالسلوكيةوالمؤشراتالذاللةالتقاريرإلىبالإضافة

3(.حث!4أس!.)!8"2
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الصبىالطمىالتناولا-6ا

والآن.معينةعقليةحالةفىيكوننفسهفىعقليةبحالةالواعىالكائن.

ص!نفسهالشيءهوعقليةحالةفىالكائنالإلراكى،الأعصابلعلموفقا

(.معيننوعمنلعملياتيخضعبالأحرى)أومعينةحالةفىالمخكون

الكلاسيكىالنفسعلمفىفيهالتفكيرجرىالذىالوعىفإنثمومن

المخ.حالاتمنبوصفهأفضلنحوعلىإليهينظركائنا،بوصفهمخ()بلا

نشترطالسبب.ولهذا

يكونفيهاوالتىبمخحالاتكلفئةهوبالحيوانوعى7تعرلف

نفسه.بفىفكرةأوحسىوإلراكمابشعورواجماب

عقليةعمليةأيةأنالإدراكىالأعصابعلمأصحابمعظمويفترض

تحشدرسم،إكمالأوحالثة،ولذكر،صوتوتحديدوجه،علىالتعرفمل!

أومتخصصةتجميعاتفىالمجمعةالعصبيةالخلايامنكبيرةمجموعة

معيتزايدالعددهذاأنوتكرارامراراالتصويردراساتوأثبتت.وحدات

العملية.وعىومسلؤىالمهمةتعقد

المستوىتختصرالممارسةأنأيضاجيداالمعروفمننلكومع

عملياتوأداءعام،طريقفىالآليةشبهالقيادةتأملللوعى:المطلوب

معإنهالكمبيوترعالميقولربما.طباعةبروفاتتصحيحأوروتينيةحسابية

الموسوعىأويلروكان.الأجهزةفىتدريجياالبرامجلتصلبالممارسة

مسلؤىينشأولامنى".أكثريعرفالرصاص!لمىبالقولمصدقاالعظيم

هكذاأوللقائية،آليةبصورةنتابعفإئناوإلاصعوبةمواجهةفىإلاالوعى

م!وف.موضوععنعاطفيامحايدانصانقرأعندماالح!هوكماتقريبا
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الأشياءطريقعنإلامطلوبايكونلاالوعىمنالمتزايدوالمستؤى

استراتيجياتلصياغةالمدروسةالمحاولةطريقوعنالمتوقعةغيرالجديدة

معلوماتمصادرعنالبحثمل!رولتيية،غيرمشكلاتلتطلبهاجديدة

هذهكلوتلظلب.جديدةمناهجأوجديدةوتخمينات،جديدةومشكلات،جديدة

تعاونإلىبالأضافةقوياوباعثااللزكيزيكونماكأشدمركزاانتباهاالمهام

ح؟ول!.3أ53الأماميةالحزاميةالقشرةمل!القشريةالوحداتمنمجموعة

التعارضحلعضوهوهذاأنيبدو،عارضة)وبصورةع(كاال!!ولأحكهـح+هص!

أحمركلمةيقرأأنالمرءمنيطلبعندماالحالهوكماالإدراكى،

.(7(5!!حأولأ.اكاأح9991انظر.أخضرفىالمعروضة

ديهينهاقتزاححذوذلكفىيحذوان-)14،أ!2(ونقالثرديهينهيقلزح

الانلتاه"لؤسيع:الانلتاهتحتينشأالوعىأن-)8991(وشانجووكيرسبرج

العملياتتتحركأنيمكنطريقهاعنالتىالآليةهوأسفلإلىأعلىمن

ومناالعاملةالذاكرةموقعاشاملعمللمكانمتاحةوتكونمؤقتاالجزئية

كشفمتل،معينةتمييزاتإنجازالبشريشظيعذلك،ومع".الوعىإلىثم

انتباهاالموضوعيعيرواأندونمن،الإناثوجوهمنالرجالوجوه

.(+5+5ولأ!ول4ك!5حث!8002انظر)

قشرىتكاولإماالوعىأنالعملوفريقلؤنونىافترض،العكسوعلى

اول(س!عف!3أءالخلفيةالجداريةالمنطقةفىوخاصة،للمعلوماتقشريةسعةأو

اقلزحكما،العصبيةبلخلايامتعلقاتزامنايلظلبالتكاملأكاولكن)8"2.

الحالية.السنواتفىوآخرون2()9موسنجرولفذلكوأثبتشيرينجتون،

يكونوالذى،للتكاملضرورىاللزامن:مركبشيءلأىواضحشرطوهذا

النحو،هذاوعلىما.جانبفىوحدةبوصفهنظاميعمللكىضروريابدوره
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فرجمةأنظمةفىمتزامنةبصورةتحثثالتىالعملياتربط!-العقلوحدةفإن

خمنوقد.المخلوحدةلوظيفىالنظيرالدقةوجهعلىهى-المخمنمختلفة

هرلز4وأبين)للتردداتالبطيءالقشرىالجهدأن)ي!2(وريتشلهسنجر

(.الجديدةالقشرةمنمتباعدةمناطقيوصلالذىالساعىهو

والفقدالوعىإضعاففإن(،التكاملأو)الانلتاهفرضأىوبمقلضى

معيلظابقوالتخديرالمنومةوالحبوبالكحوليسببهالذىلهالمؤقتالنهائى

وبالتالى.النظاميةحالتهاأوالمخيةالقشرةلتماسكتقريباالواضحالإضعاف

استعادةمنوالتأكد،ومراقبتهالتكاملهذافكهىالتخديرطبيبمهصةفإن

الأمر.آخرفىالتكاملهذا

مؤقتا()تفسيراللوعىالفينومينولوجية()أوالذاللةالوحدةلقسيرويجوز

المتخصصةالعصبيةالوحداتمنلمجموعةالملتادلالارتباطحدودفى

ليستالأعلىالنظامهذافىوالأحداث.الشاملالعملمكانفىالدوائر()أو

مناقلزحكمامتجولةتكونوربمامرنةإنها.بالضرورةومجاورةثابتة

مخللفةمخدوائربوصفهاتتموجالعملمكان3مناسيبفإنوبالتالىقبل.

الموضعفىولكاس!ول?"حه4)ح،أ!أكاح!حكالا"ذلكبعدولتقرقمؤقتامحتشدةتكون

آنفا(.إليهالمشار

اللاواعيةالعملياتلقسروإنمافقطالوعىتفسرلاالفروضوهذه

منعزلةتظلالتىالعصبيةالخليةتجمعاتفىالفروضهذهتحدثإذأيضا:

الوعىدونالحسىالإدراكمعالحالهوكما"،الشاملالعمل"مكانعن

المطبعية،للأخطاءاللالقائىوا!تشاف(لخصوصوجهعلىالعمياء)الرؤية

حين.بعدهذاعنالمزيدوتجد.النحويةوالأخطاء
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للوعىالمزدوجالدور-7اا

كليسلم2(،هه)4وماكجن)1991(دينيتمل!الفلاسفةمنقلةباستنتاء

فىوالتحكم،العقليةالعملياتمراقبة:بدورينيقومالوعىبأنلقريباشخص

بحيثالإدراكىالأعصابعلمتخطيطويمكن.والحركيةالعقليةالفاعليات

لا!(ولس!!ا.089!8-176ع!،أولكا4+!ول34أ!أللوعىالمزدوجالدورهذايساير

145(.8791.

وافتزضو.ووعيهن:فرعييننظامينمنمؤلفاعصبيانظاماتأمل

يثيروت:نوعينمربروابطمرتبطتانالوحدلينهالتنأنهذاإلىبالإضافة

أ-3.أشكلانظر.يكبحهأونينشطأنإمابدورهوالذى،يكبحهأو

ا!

ن

(و-)ثالقياسأجهزةلوحةلملوعى:المزدوجالدورأ-3أشكل

(ن-)والقيادةوعجلة

طريقعنبأعصابمزودةعضلةفىأو،نفىفاعليةالشخصيدرك

أونإثارةطريقعنإمانفىيؤثروأوو،يثيرنأنحالةفىفقطن

أجهزةلوحةاستعارة:سلبيةبطريقةنيراقبو،الأولىالحالةوفى.كبحه

عجلةاستعارةن:فىسببياتأثيراويمارس،الثانيةالحالةوفى.القياس

هوكماذاتهالوقتفىعديدةبحواثواعيننكونعاديةوبصورة.القيادة

طوالالحيوانوعىأننفترضثمومن.الجوانبمتعددالعملفىالحال
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يكونحينعلىوفىالوحداتهذهمجموعةمنلنظامفاعليةهومعينةفترة

.نالثانىالعصبىبالنظاممرتبطا

هوالسابقةالخطةوراءمنالطفأنإنكارهإلىسبيللاالذىوالشىء

الحركىالسلوكدراسةألتلت،المثالسبيلعلى.الأعصابعالمدهشةإثارة

إلاهذايحدثلابه،واعياالشخصأصبحإذاأنهالواعى()غيراللاإرادى

لانججيمسفرضتؤيدسوفالتىالحقيقة-الحركةأنجزقديكونأنبعد

.أوطبيعتهاالانفعالاتبأصليتعلقلانجوكارلجيمسوليموضعهفرضا

المخلفاعليةنتائجهىالواعيةالخبراتا!نالقائلةالنتيجةبسوغلاهذاولكن

كة!!!ي!(.)5"42شمببهاأنمنبدلا

للثنائية.صربحمعارضمنيأتىأنجداغريبالثنائىاللقسيروهذا

وبالإضافة؟مخفاعليةيكنلمإذاللواحديةوفقاالوعىيكونأنيمكنماذا

تنسحبلااللاإرادىالحركىالسلوكعلىالتجريبيةا!تشافاتفإنذلكإلئ

واعياليسكانوإنغالباواعيايكونالذىالإرادىالسلوكعلىبالضرورة

إلىبنفسىأقودأنبوعىقررتأنبعدالمئال،سبيلعلى.بالضرورةذائيا

.الشمارعنحووأقود،المحركوأدير،الجراجإلىبنفسىأسيرفسوف،المنزل

وأستعيد،القيادةإلىالانتبادعنأكفالمرور،حركةفىأنخرطحالماولكن

معينة.مفهوميةمشكلةفىالتفكير

منكثرةهناكوبالفعل.نقطةحتىنعم؟واعيةاكةتكونأنيمكنهل

نظائرتعتبرربماوالتى،قيادةوأجهزةللقياسبوسائلالمزودةالآلات

والحريةالتلقائيةإلىلقتقرالآلاتولكن.اللؤالىعلىوالفعلالذاتىللإدراك

لهاالمبتكرونحددهالذىللبرنامجوفقاتعملإنهاالبشرلى:الوعىتميزالتى
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تغييرإمكانيةدونومن،يجرىلمافهمدونمن،البشريةواللؤجيهات

أوبرجالالمزودةغيرالفضاءسفينة،المثالسبيلعلىعمد.عنالبرنامج

وشملظيعوتدمرهاالأهدافعنوتبحث،اللحظيةبحالتها"تحس"مالصين

المهمة،اختيارتملكلاولكنها.متوقعةغيرلعقباتمساراتهاتكيفأنحتى

الممكنمنأنالقولوخلاصة.تفعلهلكىصممتماإلالقعللاوإنما

تماما.واعيةآلاتليستولكنذالبا،مدركةآلاتتركيب

بصورةإما،الزمانخل!الأرجحعلىلتغيرنو-العالد4قوةأنعلي

يفسروهذاالعصبى.الجهازفىالأخرىالأجزاءمعلدكاعلاتكنلتجةأوللقائية

نختبرهأمروهو،بدرجاتيأتىالوعىان-جيمسوليمأشاركمالقائلة-الحقيقة

منفصلينالنظامانأصبحوإذاونسليقظ.مهلعلىالنومفىندخلغدمايوميا

نومفىللوعىااإ-حمظىالفقدانيفسروهذا.لمناظرةالواعيةالخبرةئتقطعتماما،

لرؤيةتفسيرفىأيضاالفرضويساعدالمخى.للارتجاجكنليجةأوعميق

ونحو،لعرضيةالذاكرةوفقدان،الضمنيةوالذاكرةاللاواعى،والتعلمالعمياء،

أساسيةبصورةمماتلةتكونثمومنالانفص!،أعراضسلكؤنهذهوكل.فلك

فالدانحالاتإلىبالإضافهالحركى،والعمهالإدراكوفددانالحبسةلحالات

القرنسيلينياتفىجيشوندنورمانكلاسيكياوصفاوصفهاالتى،الذاكرة

الواعىالمكشب،السلوكيصبحعندماأيضايحثثالانفصلولكن.الماضى

الممارسة.معلاواجماسلوكا،الأمربادئفى

الوعىا!نالقائلةالنظروجهةمعخلافعلىالسابقالنموذجويأتى

معمشمقغيرالرأىوهذا".المركزى"المنفذأوالفردالمشرففاعلية

أضرارمنعانواالذينالمرضىحولالعصبيةالمعطياتمنشاملةمجموعة

عملياتأداءعلىبالقثرةاحتفظواذلكومع،المخمراكزمنمركزأىفى
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وتركيزا،عقلياجهداأيضالتظلبوإنما"الملكات!،منعدداتتطلبلاعقلية

فىيستقرالذاتىالوعىأنفىضئيلشكهناكفلكومع.الوعىأعنى

القشرةمنه/ه92منأقلالبشرفىئشغللاوالتى،الأماميةالجبهيةالقشرة

ولكنهفقطتقريبىنموذجهونموذجناأنأيضاشكمنوليس.الكليةالجديدة

الأمامية.الجبهيةالقشرةعنالمزيدنتعلممابقدرإلضامهيمكننضوذج

حاجةفىلسنا،الوعىفىالعلمىالبحثمنالمبكرةالمرحلةهذهوعند

عدةفهناكللتو،ناقشناهاالتىالفروضمنفرضبأىأنفسنانلزمأنإلى

بأنهالواعيةالحالاتحولفرضأىيوصفلكى،ذلكومع.بديلةتخمينات

لاإذ:معينةعصبيةلأنظمةحالاتبوصفهايالنمرهاأنمنبدلا،علمى

أنذلكعلىزدوجه.بلاابش!اماتتوجدمماأكلزهـخبلاعقكيوجد

منهىالتى،الموجودةالنماذجمننموذجأىمندقةأكثرالعلميةالنظرية

باليد.التلويحنوع

الوعىعنناضحةنظريةوضعفىالكمنظريةشماعدأنيجوزهل

كوبنهاجنلقنميرأوالتقليدىاللقسيرإن؟وآخرونبنروزروجرزعمكما

يسببالوعىأنيقررلأنهوالوعى،للكمجوهريةبعلاقةيوحىالنظربةلهذه

مادامث،عابرةملاحظةمجردهذهولكن.الحالةلدالةإسقاطاأوانهيارا

فىأدركناوكما.عقليةخصائصعلىتدلمتغيراتأىتتضمنلانظرية

اللااشماقبوصفهالأيامهذهالمذكورالانهيارفىاللقكيريتم،الثالثالفصل

فىليستالتىالعيانبة،الفيزيائيةوبيئتهاالكوانتؤنبخينالتفاعلمنالناتج

هوالحالةدالةانهيارا!نإذإنسانيا:طابعامجربعليهايضفىأنإلىحاجة

محض.بشكلفيزيائيةعملية
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الأعصابعلمكذلك،سيكولوجيةمتغيراتتتضمنلاالكمفيزياءأنوكما

الخلايا،التشريحيةوحداتهلأن،الكمميكانيكاإلىحاجةفىليسالإدراكى

ىأكانتإذاث!حتىومناللشابك.يكونماكأشدبيئتهامعمتشابكة،العصبية

لتقككفسوف،معينةلحظةفىمشمقالحالاتمنأعلىوضعفىمنهاوحدة

وبالتلى؟المحيطالنسيجمعالقويةالتفاعلاتبسببإبطاءضيهرمن)ئتهار(

منمتحررةالخصوصوجهوعلى،حادةخصائصهاكللضبحسوف

3-2(.الجزء)تنكربالكوانتؤناتالخاصةالحسبلادةأو"اللايقين*

العصبيةالخلايامتعددةأنظمةلأىبالنسبةبالأحرئنفسهالشيءويصح

كمى"إدراكى"علمبناءمشروعفإنثمومن.عقليةعملياتاختبارعلىقادرة

،الفروضأفضلعلىمقبلةموسيقىهو2()3!وسميثكوينتيناقترحكما

للوقت.إضاعةوبالتالى،الفروضأسوأعلىالخاطئبرأيهمتشبثوخيال

معالإدراكىالعلمبدمججادااهتمامايهتمشخصأىفإنأمر،منيكنومهما

الحالةدويلملولتدوالتىالرموزليكتبيتوقفأنمنبدلاالكمميكانيكا

رياضيا.التكوينجيدةغيرلأنها،كذلكتكونلاولكنها(الموجبةالدوال)أو

قابلةصغيرةءلعقدبالنسبةشرودنجرلمعادلاتحلولاليستهىالحقيقةوفى

لم،الآنحتىعلميحدودوفى.خربشاتمجردوإنما،عقليةوظائفلأداء

منصغيرةلقطرةبالنسبةحتىأوعصبيةلخليةبالنسبةشخصأىهذايفعل

دالةيملرمعيناحرفابأنالزعمفىهوكنجسلتفنانغمسفقدذلكومعالماء.

مشمامحة.الورقة:اكمانىيقولوكما.للكونالحالة

فحسب،الوعىعنمتزايداكثيراشيئاالأحيائىالنفسعلميكتشفولا

الزومبياتأسطورةمل!أيضا،الثنائيةالأساطيريبددأنيمكنوإنما

العقلوفلسفةالهاييتىالفلكورفىشخص602+أحأوالزومبىول36.402ءأ
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،عادىبمخحىشخصمل!يبلوشخصحى:ميتإنهيقالالمعاصرة

فىأس!+ص!)5الجولميسلككماأوالآليةالأجهزةشملككمايسلكولكنه

وفلاسفةكربكىسولوئمسكوعى.بلاأعنى(،اليهودىالدينىالتراث

لقد.النفسيةالعصبيةالواحديةيفندالزومبياتوجودتخبلمجردبأنآخرون

كلترةمقالاتتجدوأنت:ضئيلةأكاديميةمثابرةعلىالجامحالخيالهذاحث

نردعنا6991(.شالمرزمثلا)انظرللزومبباتالإنلزنتعلىعديدةومواقع

الإدراكى.الأعصابعالميردكيف

عقليةخصائصلهاتكونفسوف،عاديةأمخاخلهاالزومبياتكانتإذا

دونمنذائهالأساسخصائصيملكأنيسلظيعلاالزومبىلأن،عادية

غيرأمخاخلهاالزومبياتكانتإذا،العكسوعلىذاتها.المنبلقةالخصائص

ليستأنهاويعلنتكتشفماسرعانعاديةغيربطريقةشملكفسوف،عادية

المطالب،أوللأسئلةشمتجيبلنوبالفعل.بشريةكائناتتكونلأنأهلا

الأخذعنعاجزةوستكونتخيلا؟لتظلبمشكلاتحلعنعاجزةوستكون

اللااجتماعيةالأفعالمنكثيراترتكبوسوف؟الخططووضعالمبالرةبزمام

تحلمولن؟عقليةاضطراباثمنتعانىولن؟بالألمتحسولنندم؟دونمن

يسلكوالنوعىدونمنالبشر،موجزةوبعبارة.زومبياتبأنهاتهلوسأو

النفسية،العصبيةالواحديةيكذبأنعنبعيداوبالتالى.البشريةالكائناتمل!

يوضحها.الزومبىخيالنرى

كلعالجت.الواقعيةغيرالعملياتعنقليلةكلماتالنهايةفىنكتبدعنا

جائزةبافلوفوحاز.الواعيةالعملياتلقريباالكلاسيكىالنفسعلممدارس

معا.والمكشبالمشروطغيرالآلى،للسلوكالتجريبيةالثراسةلافتتاحنوبل

فظيعةحكاياتلصياغةجوتهجائزةعلىمنهالقريبالمعاصرفرويدوحصل
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الأهداففرويدأدركحينوعلى.الشعوريةللحالاتالتجسيداللاشعور-عن

أصحابفإن،والأمبالأبالطفلارتباطمل!الانفعاليةالوقائعفىحتىالخفية

ا!ياتعنالغطاءيكشفونالحاضرالوقتفىالإلراكىالأعصابعلم

المدروسة.آلسلوكصورإلىبالإضافةالواعيةغيرالسلوكلصورالعصبية

صورإلىبالإضافةالواعيةغيرالسلوكلصورالآلىاللتظيمكنلكويدرسون

هوكماوالانفعك،للسلوكاكىالللظيمكنلكويثرسون.المدروسةالسلوك

بغضبالصياحعنيملتعأوهثف،نحوالسعىالمرءيواصلعنثماالح!

روية.لونمن،علانية

مماالتحققمشكحةوهىألامراوغةعصبيةلمشكلةملائمبافلوفوعمل

للغى،لاخاملةحالةفىباللاوعى،اصطدمالذى،المخحادثةضحيةكانإذا

المعقولوالاختبار.الحياةإعالةنظامعلىبالحفاظجديرايكونلاوبالتالى

تعلمفىيكمنوالذى،العينفتحلاستجابةالأثرإشراطيسمىماهوجدا

تثالبسيطةالحيلةهذهتعلمعلىوالقدرة.العينفىالهواءبنفثنغمةربط

بالشفاءالموثوقالمتتبئثمومن،الأدنىالحدعندواعيةحالةعلىدليلا

.!(س!أكل!!أءأ"!ثهول(ءا!)9"2..

النفس11-8

بوصفهيعرفالشخصأنهذاومعنىبالوعى.عادةالشخصيةلتحدد

محدودتعريفهذاأنوأؤكد.واعيةحالاتفىيكونأنعلىقادراكائنا

الشيخوخة،سنبلغواالذينوالأفرادالرضعالأطفاليحرملأنهجدا،

لاالإقصاءوهذا.الشخصيةصفةمنالبشريةغيرالحيواناتوبالأحرى

الرضعللأطفالمختلفةشخصيةسماتلنسبةالشائعةالممارسةمعيتفق
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والنسانيس،العليا،القرودإلىبالاضافة،الشيخوخةسنفىوالأفراد

.أخرىوحيوانات،والقطط،والكلاب

نوعأىأعضاءبعضأنالحيواناتمعتعاملشخصأىويعرف

فىالعيشإلىويميل،للتعلموقابلاوفكيا،فضوليا،يكونأعلىفقارى

أنهذاومعنى.آخرينأعضاءمنأكلزنهماأووحنونا،ومازحا،،جماعة

كانتوإنأولا،أشخاصهىثمومنمخلالفة،شخصياتلهاالحيواناتهذه

البديل:التعريفهذاأقلزحعليهوبناء.بالضرورةبشريينأشخاصاليست

الوقتكلوليس.عقليةعملياتلامتلنقابلاأعنىعقل،لهحيوانالشخص

عندأشخاصانكونأنعنونكفذواتناعننلتازللاكخن:الحالبطبيعة

أنالمحققوالشيءكلى.تخديرتحتأو،عميقنومفىأوالسكر

تغيرحالةفىدائما،العينيةالأشياءككشأنذلكفىشأنهم،الأشخاص

فىيكونلاعندما:المخموتعندإلاذواتهميفقدونلاولكنهممستمر،

عقلية.جاةامتلنمقدورهم

نحوعلىتركتعقليةبقدراتالحيوانىالنوعلتعيينالإضافيةوالمشكلة

إجماعيوجدولا.الحيوانفشولوجياوعلماءالحيوانىالسلوكلعلماءجيد

والمثالىالدينىالاستخفافبسببماحدإلىوذلك،المسألةهذهعلى

الخاصةنسبةفىالصعوبةبسببماحدوإلى،البشريةغيربالحيوانات

ذلكومع.محضةبصورةسلوكيةمؤشراتأساسعلىل!،أ)4،+ح+العقلية

والطبور.الثديياتأعنىالعلياالفقارياتكلإلىالعقولنسبةإلىميلهناك

أوخاطئإماسبقماكلأنالأرجحعلىالعقلفلاسفةمعظمويعتبر

جداصعبةأنهايعلترونوالتى،الشخصلصفةالفلسدةللمشكلةملائمغير

الواحديةلصاحببالنسبةعاليةمشكلةهذهولكن.للحلقابلةغيرحتىأو
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وبالتالىككل،ووظائفهجسمه،الكاملالشخصيتناوللأنهالنفسيةالعصبية

مماأكثرنحوعلى،والجسمالعقلبين"!الصلةتكونأنماعسىيشماعللا

وانقباضاته.القلببين"الصلة+عنبالقلبالمختصالعالميشماعل

ليناسرودلفوالأعصابعالميعلقدإذبارز:اسلثناءهناكذلكومع

ذاتىومتجه،للغايةومفيدمهم"بناءإنها:واقعيةغيرالنفسأن)128.1002(

المتجهعنالعبارةوهذهمحسوبا".كائنابوصفهاإلاتوجدلاإنهامعقد.

ذاتىمتجهفكلذاتها:فىذاتيةمتجهاتتوجدلالأنه،معقولةغيرالذاتى

فىالمذكورهوليسالرياضىالموضوعهذاوحتىآخر-أوبمؤثريرلتط

تتلاشىمجردةالذواتاعنالقائلةالدعوىف!!ذلك،إلىوبالإضافة.النص

،المثالسبيلعلى.الغائبصيغةإلىالمتكلمصيغةمنالمرءنخولحالما

هذهفىمجهرىكهربائىقطبلإدخالالانذاهبأنارودلفو:أخبرنىإذا

أنوشكعلىرودلفو3إلىالجملةهذهاترجنمأنيجوز"،العصبيةالخلية

عنأتكلموسوف".العصبيةالخليةهذهفىمجهرياكهربائياقطبايدخل

مجردعنولافقط،يثيهعنأتكلمولا،بنفسهشيئايمارسنفسهرودلفو

آخر.شخصعنالكلامعنكودعمخه،

العقلمنمركباأوعقلا،أوجسماكانإذاماعلىالمادىيتألمولا

عقليةحوادثملاقاةعلىقادربمخمزودحيوانأنهيعرففهو.والجسم

فىالسببهووهذامخه.يفقدعندماذاتهسيفقدأنهأيضاويعرفومعاناتها.

"جثمانتعبيرأننجدالمرةوهذه.جنازتهحضوريفوتهسوفأنهيعرفأنه

صحيح.تعببرالجثثعلىللدلالةالدينىالنعىحالاتفىالمستخدم"الميت

مجردهىمادامتالطبيعيةالوفاةتقديرفىلتالغعندمامخطئةالأديانولكن

تفاهة.وأقلمرحاأكثرموضوعإلىنغددعناذلكومع.الحياةنهاية
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هىمتطورتجريبىلبحثموضوعالضل!التىالتافهةغيروالمسألة

سنأىعندالخصوصوجهوعلى،الشخصيةتطورمراحلاكتشافمشكلة

.الأخرىالكائناتإلىالعقولنسبةفىويبدأذالياواعياالطفليصبح

الاعتباربعينأخذناوإذالقريبا(..الخامسةسنعنداللضهيدية:)والنتيجة

غيربراعةيلظلبالبحثهذافإنالصغير،للطفلالمحدودةاللغويةالقدرة

عاما،يكونالذى،العلمىالمنهجخلاف)وعلى.التجريبىالتصميمفىعادية

أنأخرىمرةمعىلزىوأنت.الموضوعمحددةتكونالعلميةالتكنيكات

أ-ه(.الجزءتذكرالإبستمولوجيا.شمبقالأنطولوجيا

منالمعرفةوشمتخدم،والآخرينذواتناعنمعرفةنكشبنكبرعندما

جهدانبذللموما.الآخرينمعبهانتعاملالتىالطريقةفىالنوعينهذين

ضبطويكتسب.مشكلةفىأنفسنانوقعأنناالمؤكدفمن،النفسضبطفى

ضبطيتحققلنولكن.الذاتىوالتأملالخبرةخل!منعاديةبصورةالنفس

الحجاجيةالجبهيةالقشرةأعنى،الاجتماعىالتنظيمعضوكانإذاالنفس

حس!!(.63"2مثلا)انظرخطيربضرراصيبقدأ؟53ا!أ+ه!آهأ3كهء+ه

جيجفينياسحالةاكشمبتعندماقرنمنأكلزمنذمعروفالأمروهذا

أنبعدالاجتماعىالسلوكفىجذرىتدهورمنعانىفقد:واسعةشهرة

كانتوربما.الدقةوجهعلىالمخمنالجزءهذاالحديدمنقضيبأصاب

لللضورشيئاتملوولمالإدراكى،الأجمصابعلمنشأةفىسبباالحادثةهذه

الطبيعيةالعلومإنوالقائل،الوقتذلكفىالمسيطرالمسبقالفلسفى

سدها.إلىسبيللافجوةبينهماتفصلوالاجتماعية

المحددةالعواملوحدهاهىالنفسوضبطالدوافعليستذلكومع

علىتتغلبوأحيانا،مهمةالاجتماعيةالروابطاءنإذ:الاجتماعىللسلوك

وثيقاارتباطاالمرلتطةالجماعاتأعضاءسلوكحالةفىكما،النفسضبط
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دلا3ا"!أ؟ص!)مثلاالمعطياتأنيبدوالحقيقةوفى..الإجراميةالعصاباتملر

اتحادمنينشأالإجرامىالسلوكإنالقائلالنسقىالفرضتؤيد9991.)كا!

والظروفالروابطمع)الفردية(الأخلاقيةأوالضعيفالنفسضبط

السلوكفىالنسقيةنظرناوجهةالتالىالمخططويوجز)الكلية(.الاجئماعية

.البشرىالاجتماعى

الاجتماعيةالروابط

ص11

الاجتماعىالسلوك-النفسضبط

11!

الدوافع

يوحىللعقلالأحيائىالاجتماعىاللتاولالىنقولالجزء،هذانهايةفى

مخهعنالعقلبفصلزانفالضخمالضخمتالنفسعنالفلسفيةالمشكلةبأن

الكتابيرىكماومخها""النف!مريدرسلاوالعلممعا.للمخالاجتماعيةوالبيئة

"المخيكتشفالعلمأنوالصواب)7791(.وإكلدلىبوبروضعهالذئالشائع

العقليةالحوادثأنهوالعكسلهذاالأسبابوأحد".ونفسهاجتماعياالمضمن

الوظيفةهووالمشىالأحشاء،فىعمليةالهضمأنمللما،المخحواثهى

الأمخاخشمبقعقولبلاالأمخاخأنهوالآخروالسبب.للأرجلالمحددة
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أوتحققمئقفةغيربأمخاخنولدفنحنمعا:اللظوروفىالنموفىالعاقلة

النوعإلىحيوانىنوعمنتخلالفعقليةملكاتملاطمة،بيئاتفىئكشب،

:مزدوجتحكمتحتوتجر!"،!التعلمهذهالعقلبناءعملبةوشممى.التالى

للمرء.المباشرالاجتماعىوالمحيطالنفسفىتحكم

الحرةالإرادةأ-9ا

أنإماأختارأناسلظاعتىفىكانإذاةالح!بإرالتىشيئاأفعلأنا

خذ.الظروفمنعدىمفروضالي!مرالقرارهذاكانواذا،أفعلهلاأوأفعله

أمرنىشخصأئلأنوليسأكلتها،أنأريدلأننىائجملةهذهأكتبأنامثلا،

البدائل،بينباختيارفيهاأقوممرةككفىالحرةالإرادةأمارسوأنا.بذلك

أنأفترضأئنىذلكعلىزدجديدا.اختاراأبلكرعندماأولىبابومن

الذينأولئكحتىالبشرمنالبالغينلككبالنسبةصحيحنفسهالشيء

وإنالتمرد،أووالاخيال،أقدامهمجريسلظيعونلأنهم،للحبسيخضعون

السلوكقواعدأنجيداالمعروفومنللخطر.أنفسهميعرضونكانوا

الجنودعنالعفويتمماعادة،المثالسبيلعلى.الحرةالإرادةمسبقالقلزض

صارمة.أوامربمقتضىارتكبوهاإذاالحرلبجرائمارتكابعند

لتقتعالأخرىالعلياالفقارياتأنباقتراحأغامرذلك،علىوعلاوة

لتعاملعندماالحالهوكما،الحرةالإرادةمنمعتدلةبدرجةأيضا

اكيفةالحيواناتلقرأو،جديدةبطرائقجديدةمشكلاتمعالبريةالحيوانات

،9002(ريشرنيقولاستعبيرحدعلىأمر،منيكنومهماأمرا.تعصيأو

يملكنعملللظور".المتوجةالأمجادأحدهوالحرةالإرادة"انبثاقفإنأكر)أ

)بمقلضىالبيئةعلىمئتاقصاعتمادعمليةتحرر:عمليةماحدإلىالتطور
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وبمقلضى(،الفعلعلى)قدرةملزايدوتمكينالبدت!(الاتزانفىتحسينات

الاجتماعية.واستعمالاتهالمختحسينات

قبلمنفقطليس،عامةبصفةوهماالحرةالإرادةاعلترتذلكومع

علماءجانبمنوأيضابلهولباخ،ودىسبينوزاص!الفلاسفةمنالطبيعيين

هىالحرةالإرادةضدبعيدحدإلىالرائجةوالحجةوسكنر.لابلاسمل!

إن:ولقوللابلاسحتميةأوالكلاسيكيةعس!،س!4أولأ+34+أالحتميةمنالحجة

وببئته،الشخصفىالأسبابلكلنلتجةهىوقتأئفىشخصحالة

إلىالشخصيفلقرسوفلذلكولتعا.سابقةأزمنةفىكلهالكونوبلفعل

يسلظيعلاولذلك،نفسهفىيتحكمأنيستطيعلنأنهدرجةإلىالمبادرةروح

سوفوالمجرمنالمحسنينفإنثمومن.الخاصةأفعالهعنمسئولايظلأن

ولنالخيرةالأفعالنكافئلنوبالتالى.لبيئاتهمنتاجاسيكونونلأنهم،يستوون

.الشريرةالأفعاأ!نعاقب

الإرادةينكرالذىالطبيعىإنفقلأخرىبعبارةذلكتضعأنشئتوإن

العبدهوالمخأنعلى،سلوكيةبنغمة،الأرجحعلىيبرهنأنيحاولالحرة

وسوفيتخذها:التىالقراراتاتخاذفىيساعدأنيمكنلاوبالتالى،لبيئته

الأعصابعلمبدرسهكانماهووهذابالملير.مقيدةالقراراتهذهكلتكون

منذنعرفولكننا(.الاستجابةالمئير-)أوالسلوكىالنفسوعلمالكلاسيكى

خل!حتى،الوقتكا!ناشطالمخوأن،خاطئالرأىهذاأنقصيرةفترة

استجاباتتكونأنمنبدلاذاليامتولدةأولالقائيةفاعليالتامعظموأن،النوم

جداصغيرةنسبةإلايستعمللاالمخلأنهذانخمنونحن.خارجيةلمتيرات

9-2(.الجزء)تذكرالخارجىالعالممعلمعاملاتهطاقتهميزانيةمن
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للإرادةضرورىشرطهوالذىالنفسضبطأنأيضانعرفونحن

،3"35آعا!ا،ا*ء+هصأالأماميةالجبهيةللقشرةللتعلمقابلةوظيفةهو،الحرة

يصابونالنينالناسفإنولنلك.النوعىالتطورناحيةمنمنطقةأحدثوهى

إنهم:الحرةالإرادةإلىيفتقرونالدماغمنالمنطقةهذهفىخطيربأذئ

أجزاءفصلأوإزالةفإنوبالتالى.فيهمتؤثرالتىالمثيراتلسيطرةيخضعون

الاعتماد"أصراضيسببالأماميةالجبهيةالقشرةف!العصنبىالنسيجمنمهمة

3م)حالذاتيةالحتميةفإنذلك،ومع.إلغائهإلىسبيللااضطرابوهو"-البيئى

مادةخاصيةهىوإنما،الأماميةالجبهيةللقشرةامتيازاليست4-ولهأ،ثه+أ+ا!عأح

وابتعاث،الذاتىاللتظيم،الذاتىالقصورحالاتتذكرالمسلؤيات:كلعلى

(.الثالثوالثانى)الفصال!نالإشعاعىوالنشاصأاللالقائىالضوء

تكونأنيمكنلاالقيود(كلمنالحرية)أوالسلبيةالحريةفإنوختاما،

الحريةولكنوالاخماعية.الطبيعيةبيئلتاقبلمندائمانقذفلأننا،تامة

معوصؤافقةممكنة(الفعل)حرية04!أس!عأ+ا15إلىالحريةأوالإيجابية

)فىلديناالاختيازمناطقنستعملنمارسهالكىأنههووالسبب؟الحتمية

السجينالمئال،سبيلعلى(.الخلفيةالجداريةوالقشرةالجبهيةالفصوص

يعدمأنأوالحزبفىرفاقهأسماءعكالكشفبينيخيرالذىالسياسى

نأيسلظيعولكنهالنملبية.الحريةمنبالتأكيدمحروم،بالرصاصرميا

سرإفشاءعلىالموتيفضك:الإيجابيةحريتهلانجازالحرةإرادتهيمارس

أنالفصيةالجراحةمرضىيستطيعولاأجلها.منيناضلالتىالقضية

جراحىبشكلأفضللديهمالرئيسالإرادةمركزلأنالحريةبهذهيستمتعوا

لشيءبالنسبةتكونالسببيةلأنإلىحريةهناك،الختاموفى.المخبقيةمن
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ح!وللا!(.)كا!591المصادفةتحكمهعالمفىسلبيةحريةتوجدولنواقعى،

أ،!ه،+هح.6أاأ3+االتوافقيةالنظرمنالوجهةهذهوشممى

عنبعيدةتكونثمومنلاماديةالنفسأنالمثاليةترى،العكسوعلي

ولتقق.الجسمتوجهحتىأونفسهالذبرربماوبالتالى،السببيةالتياراتكل

وبمقتضى.بالنفس"المخ"شمتبدلأنهااستثناءمعالرأىفىالانبثاقيةالمادية

الأخ!ديةوالمسئوليةالمبالرةبروحالشخصيحتفظالماديةمنالصورةهذه

الحرةالإرادةدعوىتكفذلكومعلقليدى.بشكلالمثاليةإليهنسبئهاالتى

التجريبية.الناحيةمنللاختبارقابلافرضاللضبحمعتقدا،تكونأنعن

معينةبطرقبمخهالعبثطريقعنالشخصقراراتلتديليمكنوبالفعل

أوالجبهيةالفصوصإثارةأومجهدةأوضاغطةلمواقفإخضاعهقبيلمن

س!ه3،!!حداول،حمثلا)انظركهربائيةبطريقةمخهفىالخلفيةالجداريةالقشرة

أوالعقلىالتحريكيسدلزملاأنهوهىإضافيةميزةلهوالافدزاض9"2.ا!(.

طاقة.إنفاقدونمنالمادةلتحريكالعقليةالقوة

أنفىفكرواالنينالأفذاذالتجريبيينالنفسعلماءأحد)0891(هبوكان

فىينشأالحرالفعللأن،علميةبطريقةدراستهايمكنالحرةالإرادةمشكلة

بلحرمانالخاصةتجاربهوأثبتتبالمثير(.مقيدةغير)أوتلقائيةمخفاعلية

ناشطايكونالحىالمخأن-الاستجابةالمثير-معتقدعكسعلىالحسى

قوداهناكلأنأبدا،كاملةليستالح!بطبيعةلحريةولكنباستمرار.

طبيعيةوضغوطلقيودنخضعجميعاونحنذاليا.مفروضةأخالقية

عنعوضابحريةنقبلهاالتىلقيودالاجتماجمةالقيودبينومن.واجتماعية

فإنذلك،إلىوبالإضافةمصلحنا.تحمىاجلضاجمةشبكاتفىالاشتراكحق
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تكنلممافاسدحتىأوفعالغيرفعلإلىتؤدىسوفالايجابيةالحرية

الشىءفعلفىللرغبةالمطلوبالأخالقىوالضميربالمعرفةمصحوبة

الصحيح.

فقطلمبشرعلىليس،المعملفىيدرسالحروالاخلتارهب،أيامومنذ

معهوالعاملونبيجاندرس،المثالسبيلعلىأيضا.القرودعلىوإنما

إلىبالإضافةحرة،باختياراتلقومالتىللقرودالمخفاعلية)8"2(

منبصريةأهدافإلىالوصولعلىالقروددربوافقد.مدربةاختيارات

للبحثالحيواناتتدريبتممهمةفى.بطريقلتنبالعصيرالمكافأةأجل

الخليةاشتعالشمجيلوتم.الشملسلاختارواأخرىمهمةوفى؟ثابتبشملسل

الجداريةوالقشرةالأماميةالجبهةالقشرة:المخمنمنطقلينفىالعصبية

هذاولكنمعا.المهملينخل!ناشطتانمعاالمنطقلينأنوتبين.الخلفية

ربماالنحو،هذاوعلىالحرالبحثخلرجداقويايكونبينهماالاشماق

.الحرةالإرادةلدرجةفسيولوجيامؤشراالشدةفىالاختلافهذايعتبر

والمشكلة.الحرةالإرادةأخالقعلىخاطفةنظرةنلتيالآنودعنا

ا!نيقالوربماالمناظرواللومالمسئوليةهىالمجالهذافىالمركزية

حرة،بإرادةيتمتعكانإذافقطسعنالأولالمقامفىمسئولايكونشخصا

هذهمنشرطأىافتقدوإذا.سأمرإليهويعهد،سمعيتعاملكيفويعرف

عندماعنهنتحدثالذىالشخصعلىاللوميقعأنيمكنلا،الثلاثةالشروط

الحماقةمنأنهفىالسببهووهذا.مراقبتهخل!سبخصوصخطأيحث

مسئولياتعلىالماهروغيرعقليا،والمعاقالصغار،الأطفالنأتمنأن

بأنالتخمينعلىدليلوهوهذا،يعرفشخصكلأنوالحقيقةئقيلة.

علماءجانبمنوحتى-الواقعيةالحياةفىعادةبهامسلمالحرةالإرادة

.الورقعلىينكرونهاالذينوالفلاسفةالنفس
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علماءمناثناننشرالبشر؟علىمقصورةالحرةالإرادةهل

الحرةالإرادة3نظريةاسمعليهأطلقماحديثاالمشهورينالرياضيات

نملكالبشرنحنكناإذاأنه،التقريبوجهعلى"لقرر،النظريةوهذه"القوية

هذهمنالصغيرنصيبهابالفعلتملكالأوليةالجسيماتفإنحرة،إرادة

.(حهد!كاهـلاولول!4!حطحهول2)9!والنفيسةعةالبضا

المركزعلمبينجسراوجداقدوكولشينكونوىأنالقارئيظنوربما

ونظريةجهة،منالأماميةالجبهيةقشرلتاأعنى،الحرةللابرادةالافتراضى

منمعروفجانبعلىوكوتشينكونوفييركزإذلا،.أخرىجهةمنالكم

ماضيهاطريقعنتمامالتحددلاخصائصهابعضأنوهوألاالكميةالمادة

النشاطنلذكرأنويكفىلتهريبا.قرنمنذمعروفوهذاومحيطها.المباشر

حيثتحصىلاالتى)التشتت(الاستطارةوتجارب،اللفوقياسالإشعاعى،

سوفذاتهاوبالسرعةذاتهالائجاهفىهدفإلىالموجهةالساقطةالجسيمات

أناحتمالالفيزيائيونيحسبالأخيرةالحالة)وفى.مختلفةأماكنفىتنتهى

(.معينةمجسمةزاويةعلىمنحرفاسيكونالساقطالجسيم

مغناطيسى،مج!فىيتحركإلكترونعنمثلىهوالشائعوالمثال

الخارجىالمجالمعمتوازإمالفمعمشماوية،احتمالاتمعينتهيوربما

"حرالجسيمأنعلىدليلايشكلهذاأنالمؤلفانويزعممعه.متوازغيرأو

علىجدامعقدقياسبتحلبلالمؤلفانيقوم)وبالفعل.اتجاهأىيختار"أنفي

منالعظمىالغالبيةوتصف(.واحدةالأساسيةالفكرةولكن،اللفأجسيم

يخفقوربما؟صارمنحوعلىفيزيائيةحدودفيالنتائجهذهالفيزيائيين

مذهباطلمول!35أث!!ه+هه3ولالتشبيهفيانغمسواإذاالامتحانفيالطلاب
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وزعموا،البشراسلوكبهايفسرالتىبالطريقةالطبيعةوظواهرسلوكيفسر

وفىحرا".قرارااتخذالتعريفبحكم"الكونأن،وكوتشينكونوىزعمكما

هوىعلىالعملعلى"القدرةهىالتعريفبحكمالحرةالإرادةا!نالحقيقة

ومع.القدرةهذهيملكونواعيةحالةفىوحدهموالأشخاص"،الخاصالمرء

إذاثمومن.طاقةإنفاقشمللزموإنماحرة،لضبحلاالحرةفالإرادةذلك

يقومالتفسوف،جادةبصورةالإرادةحرالجسيموكولشينكونوىاعتبر

فىأهاملتونإلىنسبةاالهاملتونيان(الطاقة)مؤثرمنجزءبأىبإخبارنا

.الحرةإرادتهيناظرجسيمهما

وكوتشين؟كونوىمنالمتهورالزعممصادرتكونأنعسىماذاترى

الكم.لنظريةكوبنهاجنولقسيرالمتقنةغيراللغةمصثرين:لهأنأظن

الإرادةإلىالكمىاللاتحديدالمؤلفاننسبعندماهيئتهالأولالمتهموحدد

228(:المذكور)المرجعاللتبيهفىأيضاوظهرأساس!ية.لجسيماتالحرة

نحوعلىو"معلومات"حادثة"3و"خاصيةالكلماتيستعملانسوفبأنهما

اختلافامخلالفةأنطولوجبةمقولاتعلىتدلأنهامعلقريبا،لللتادلقابل

عنوانهوالقويةالحرةالإرادةثظريةمقالهماعنوانحتىوبالفعلجذريا.

النظرية؟أمالحرةالإرادة"بالقوية"يوصفالذىما:متقنغير

لقسيرنقديةضيهربصورةيعدلقانوكوتشينكونوىأنالواضحومن

مواقفعلىالحصروجهعلىيركزانأنهماالمحققوالشيء.كوبنهاجن

حينعلىالمختبر،فىإلابهاالتمسكيتملاالكمنظريةكانتلوكما،تجريبية

التفاعلاتمثلتجريبيالمتاحةضيهرالعملياتللقسيرالحقيقةفىشمتعملأنها

هذهعنكوبنهاجنلتفسيرالمؤيديونويغفل.النجومفىتحدثالتىلنووية
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وماخوكانطوهيومباركليخطنلكفىيلتعونوهم-ويزعمونالحقيقة

ليوقلكما"كميةظاهرةذهنهفىيستحضر+المجربأن-فييناودائرة

قياسيحاولأنفىبالفعلحراالمجربيكونحينوعلىمرة.ذاتروزنفيلد

يخضعأنعليهيتعينناجحايكونلكى(،بحثهيتحملأنيمكنما)أويريدما

جدا:الجزئيةالحالةلهذهبالنسالةحقعلىسبينوزاكان)وهكذا.الطبيعةلقوانين

فإنيعرفها،لموإذا.الملائمةالطبيعةقوانينمعرفةفى-المجربحريةتكمن

والخطأ(.المحاولةلعبةيلعبأنهويفعلهأنيمكنماقصارى

شملالزمسوفالمجربحريةبأنالزعمجادةبصورةالمرءيختبرولكى

موضوعالمقالمنغائبينموضوعينإلىيحتاجسوفالكوانتون،حرية

و،الكمنظريةوبينبينهاالجسروصبغةالحرةالارادةنظرية)أ(:الحديث

بالرنينلضويرجهازداخلمحجوزينيكونوالأنالمجربيناستعداد)ب(

إلىيدعوالذىوالشيء.قياسبوسيلةسلكياأمخاخهمربطمعالمغناطيسى،

قولالهمانجدولم.موضوعأىحولاقتراحاتيقثمالمالمؤلفينأنالأسف

البشرظهوروقبل،المجربينغيابفىأمرهاالكوانتوناتتدبركيففى

.الخصوصوجهعلى

هذا.أعنى،كوتشين-كونوىلنظريةوهينبسيطتفنيدهناكذلك"ومع

وظائفوالقراروالإرادةالمرء،يريدهمافعلعلىالقدرةهىالحرةالإرادة

هوحيثومن(.الأعلىالفقارىالحيوان)أوللإنسانالأماميةالجبهيةللقشرة

مثلمخ،بلاالأشياءإمكانيةتتجاوزطريقةهىالوظائفهذه،كذلك

الفردية.العصبيةالخلاياحتىأو،والذرات،الأوليةالجسيمات
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نحمىلكىليس؟الرياضياتعلماءمنالتينعلىهكذابعنفنردلماذا

البشرية.الحرةالإرادةحقيقةعلىلنبرهنوإنما،سريةنزعةمنالفيزياء

كانت،قكانت"إذاالصيغةفىشرطيةوكوتشينكونوى"نظرية"وبالفعل

أنناهذاومعنىأيضا.كاذبةقفإن،بوضوحكاذبةكدامتماوالآنك".

الإرادةإلىنفتقرأننانستنتجأنمنبدفلا،المذكورة"!بالنظريةسلمناإذا

ستةومنذ.البشرىالامتيازهذاعنألتازللأناستعدادعلىولست.الحرة

الهوية،وثائقعنالأرجنتينىالسياسىالبوليسرئيسسألتخلت،عقود

وعندمامنزلى.بتفلتشإذنعلىوقعتإذاعليهاأحصلسوفأننىفأخبرنى

أحلقظأنأريد*لأئنىجوابى:وكانلماذا،سألنىذلك،أفعلأنرفضت

النتيجة.يتخيلالقارئولندع"الحرةبإرالتى

الحرةالأرادةأنوهىألاواضحةسياسبةنقطةهناك،الختاموفي

هذهممارسةويمكن.المدنيةبالحرياتلالثستمتاعكافيةوليستضرورية

بالمعنىليبرالىكلمةتفهمحيثليبرالى،اجتماعىنظامتحتالحريات

الجدد،الليبراليونيقصدهالذىالضيقالاقلضادىبالمعنىوليسالواسع

منسيجعلالعادلالاجتماعىوالنظامحربمشروعإلايهتمونلاالنين

لنبأنهاملشرطمع،الحرةبإرادتهلقريباشخصكليستمتعأنالممكن

فىتحقيقهيمكنلاتقريباالعامالتفويضهذاولكن.آخرشخصحريةتقيد

سياسيةأواقتصاديةكانتسواء،القوةالأقليةتحتكرحيثجدا،مقسممجلضع

مهمةالحرةالإرادةمشكلةتكونالنحوهذاوعلىس!!وللط!(.2)9!وثقافيةأو

.اللاهوتوفىالأخلاقفىمهمةهىملالماالسياسةفى
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وبالأسباببالطلالئفسعراا-.ا

هومابخصوصالجديدةالكانطيةالفلسفةتفضلهالذىالمعتقدا!ن

فإن،العللحدودفىالوقائعالطبيعيةالعلومتفسرحينعلىيقولاجتماعي

هذافىوالسبب.الأسبابطريقعنإلاتفسيرهايمكنلاالاجلماعيةالوقائع

ستكون،الطبيعيةالوقائعخلافعلى،الاجتماعيةالوقائعأنهوالاختلاف

المحددةالكلماتتأتىولذلك-بارزبشكلروحيةأوأخلاقيةأوثقافية

الاجتماعيةللدراساتبالنسبةو"روحى!و!أخلاقى""تمافى"،

أ"(.ل!ح؟(اا،959+!+ألاع7891مثلا)انظر

أنهاهىالأولىالمشكلة؟الدعوىهذهمعالأقلعلىمشكلتانوهناك

فىالشركاءا!نالمرءيقولعندماالح!هوكما،والانفعالاتالمشاعرتهمل

الضحيةتكونسوفالشركةأنمنخافواالمستثمرينلأنيشعرونشركة

كاذبة.أنهاالأمرنهايةفىتبينمرعبةإشاعةسمعوالأنهمأوعدائيةلسلطة

أفع!علىتركزأنهاهوالحديثموضوعالدعوىعلىالثانىوالاعلزاض

كثيراا!نالقائلةالحقيقةتهملوبالتالى،مدروسةقراراتمنتنشأاجتماعية

مثلحكمنا،تتجاورلأحداثنتيجةهىالعيانيةالاجتماعيةالأحداثمن

دمرالذىالبركائىالانفجارهىالباررةوالأملالة.والأوبئةالطبيعيةالكوارث

وبالتالىالإسبانيةالأرماداأغرقتالتىوالعاصفةالأسود،والطاعونبومبى،

تهددالتىالرمليةوالعواصف،الأولىإليزابيثعصرفىإنجلتزاعلىأبقت

حاليا.بكين

اجتماعياالمؤثرةالعللوحدهاتكونلاالطبيعيةالكوارثأنعلى

تكونلاالصناعيةمجتمعاتناأخطاءومعظم.ملازمةأسبابدونمنفحسب
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تضخميحدثأنأحديريدلا،المثالسبيلعلى.شخصأىمنمرغوبة

لالطيفهايمكنولاللرأسماليةملازمةفهى:تجاريةدوراتأو،وبطالة،مالى

الجليدالبرنامجأقامهاالتىمل!قويةاجتماعيةوبرامجدقيقةبلتظيماتإلا

الافتصادىللابعاشروزفلتفرانكلينالأمريكيالرئيسوضعهالذىا

.االعشرينالقرنمنالرابعالعقدفىالاجتماعىوالإصلاح

اقتراحأنهوالسبب/العلةالثنائيةالقسمةعلىالثالثوالاعتراض

القشرةفىسببيةعمليةإثارةيعادل،عصبيةعلميةنظروجهةمنسبب،

وعندها،بسارقالمرءيمسك:التالىالمألوفالموقفتأمل.الأماميةالجبهية

بسببوظيفتىفقدتلقد:الجوابيأتي،فعلهيفسرأناللصمنيطلب

مضطراكنتأسرتى،إطعامواجبىمنومادام،الحالىالاقتصادىالركود

إلىبدورهانلزجمهاأنيجورالأسبابمنالسلسلةوهذه،السرقةإلى

الجبهيةالقشرةفىوقرارتروعمليات-بيئىحدث:التاليةالعليةالسلسلة

السرقة.فعل-الحركيةالقشرة-الأمامية

الفعلأسبابأنالإدراكى،الأ!مابكلنظروجهةمنإفن،ترىوأنت

النفسى/للائيةمنالعلة/لسبباللثائيةالقسمةتتشأثمومن.فعالةعللهى

المرءيميرربما-الحل،وبطبيعةأنطولوجيا.سطحيةهىالنىالعصبى،

أجلمنالخصوصوجهوعلىتحليلبة،لأشاضوفلك،لعللمنالأسباب

فىليسالتمييزولكنما.عملفىللشروعالبديلةالأسبابونقائصمزاياتقويم

أسبابتوجدلاأنهوهوبسيطلسببوفلكانفصالا،يستلزمأنإلىحاجة

لؤجد.أنهافقطندعىوربما.الفاعلطمنمتحررةأفع!ولاالجسدمنمتحررة
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منفرعوهى،الفعلنظريةفىالسابقالتفكيريؤثرأنمنبدولا

منجاءتناولهالأنماحد-إلىبدائيةمرحلةعندبقيتالتىالعمليةالفلسفة

وليس)الأعمالهوالفرعهذافىالمطلوبأنحينعلى،لغويةراوبة

.س!3ثا،ول5ول7س!!عكا(تلكلماا

ختاميةمححظات

ولنههم.للمعرفةالفلسفيةالدراسةبوصفهاتقليدياالإبستمولوجياتعرف

أو،لالبراكالنهائيةالحالةأوالمحصلةبوصفهاعادةبدورهاالمعرفة

أوسيكولوجيةبطريقةإماالإدراكدراسةويمكنالإعداد.قيدو،هىالمعرفة

التىالطريقةعلىبياجيهجانعندالرائدةوالدراسات.عصبيةعلميةبطريقة

الأفضلالكلاسيكىالتقليدإلىتنتمىمعينةأساسيةمفاهيمالطفلبهايكشب

المخ.أهملالذىالتقليدوهو

يجذبأنمنلهبدلاكانللإدراكالعصبىالعلميالتناولأنعلى

بلظبيعالمطالبةولكن.كواينص!الابستمولوجيابلظبيعطالبواالذينأولئك

هذافىالعملمنرواجاأكثرثمومنأيسرالح!بطبيعةالإب!مبتمولوجيا

اجتماعى.محيطفىمستغرقمخفىعمليةبوصفهالإدراكوبحثالمشروع

اسلضرارإلىبالإضافةالوعد،علىالقائمةبالملاحظاتالولعوهذا

الإدراكىالأعصابعلمخلفيةتفسيرعلىيساعد،العصبيةالنفسيةالثنائية

ليفىريتاكتبتكما،للبحثقوىمثيرهوذاتهالعيبهذاولكن.الطفللنمو

هووالذى3النقصعلىالئناء"فى،العلميةالذاتيةسيرتهافىمونتالشينى

.وفرةإلىالقلةيحولأنيسلظيعإنه:العلمىالبحثأعاجيبأحد
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عشرالفانيالفصل

اللإامح/الأجهزةثنائيةوالكهبيوتر.المخ

إلى،الخصوصوجهعلىوديكارت،المبكرونالمحدثونالفلاسفةنظر

والصورة.والانفعالالدافععنالطرفوغضواالتفكير،أداةبوصفهالعقل

الحسابيةالنزعةهىالمتطرفالعقلانىالرأىهذامنالمعاصرة

هىالعقليةالعملياتكلاعنالقائلةالدعؤىوهىأكاأول"8ولهء،اكا!هأا3ول

حسابية.عمليات

مادية:صورتينفىالحسابيةالنزعةتأتى،فلسفيةنظرجهةومن

4+اطس!عولطح(كمبيوترأجهزة"*الأمخاخأنالماديةالصورةتؤر.ومثالية

النزعةتتمسكالعكسوعلى،4!ة!س!33"هول!ما،3991اولحشاالاأ"حها)6591

الكمبيوتر،برامجمنمجموعةأوكمبيوترإما"العقل"بأنالمئاليةالحسابية

،،لةول،*(،0691لأاكلم3وللاطالتشريحيةالأجهزةمنالفصليقبلحالةكلوفى

المتعدد"التحقيقكابليةدعوىهذايسمىماوغالبا)8491

هى،الصورتينمنصورةأىفى،الحسابيةالنزعةأنتجدوأنت

فىالسلوكيةمحلحلالذىالمعلوماتمعالجةنفسلعلمالأحدثالوجه

يمثلولايزالمخ،بلاالإدراكىالعلميميزوالذى،الماضىالقرنستينيات

هىالكمبيوترلغةفإنالنحو،هذاوعلى.النفسعلمفىالمسيطرةالمثرسة

.المعلوماتلغةمنلهجةمجرد
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السلوكية،منمعقدةصورةالحسابيةالنزعة،تاريخيةنظروجهةومن

البرامجتعلترولا،والاستجابةالمثيربينالكمبيوئربرنامجفقطتقحملأنها

.اأ-2شكلانظرمخ.إبداعاتالجديدة

الاستجابة-الأسودالصندوقالمثير-

الكائسبكبةالسلوكبة)أ(

عرض-مجنالبراالمثير-

الحسابيةالنزعة)ب(

)ب(.المعاصرةوالسلوكية)أ(الكلاسيكيةالسلوكيةأأ-2شكل

الأمخاخبينالفعلىالتمالوالحاكبطبيعةهوالحسابيةالنزعةجذر

والاصطناعى.الطبيعىالذكاءبينمناظرةوبصورة،الكمبيوتروأجهزة

لأداءصممتالبحثموضوعالمصنوعاتلأنبالفعلمتماثلانوالاثنان

مثالهوالحسابىوالبرنامج.للمخمعينةلوظائفمناظرةوظائف

العلمتاريخويثبت.لظابقاتبوصفهاالتماثلاتمعاملةلاسلزاتيجية

أننفسهالتاريخويثبتماتنجح.بقدرتخفقالاسلزاليجيةهذهأنوالتفنولوجيا

المخ-تمال!علىخاطفةنظرةنلتيودعنا.الإخفاقيخفىماغالباالنجاح

فلسفية.نظروجهةمنالكمبيولز

للفلاسفة:بالنسبةمهمةالأقلعلىمشكلاتثلاثالحسابيةالنزعةتثير

تحاكىفيهاالتىوالجوانبقصورها؟وحالاتالكمبيوترأجهزةقدرات

علميسلظيععندهاالتىوالدرجة؟ناجحةمحاكاةالأمخاخالكمبيولزأجهزة

هذهنعالجودعناالنظرى.النفسعلميضاعفأنالنظرىالكمبيولز

الثلاث.المشكلات
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نفكر؟الكمبيونرأجهزةهلأ-ا2

ويفكروا،يشعرواأنالناسيستطيعحينعلىبأنهشخصكليعترف

يعتقثونالناسمعظمولكنشيء.بأىتشعرأنالكمبيوترأجهزةشمتطيعلا

منأعظمرأسعلىتأتىالكمبيوتربرامجبالأحرىأوالكمبيولز،أجهزةأن

ويوجد.المعصومةوحدهاوهى،وسرعةدقةيفكرمنوأكئردائمايفكر

العقليةالعملياتمعظمأولا،.كثيرحقفيهليسكانوانهذافيالحقبعض

وعناصروصورومخاوفوآمالرغباتهىوإنما،حسابيةعملياتليست

علىمحدودةالكمبيوترأجهزةثانيا،احالاا(.عها)1991قضويةغيرأخرى

علىقادرةليست،المثالسبيلعلىالقضوى.العالمفىحتىخطيرنحو

الأفكارابتكار،أولىبابمنأو،برامجأىابتكارأومشكلاتاكلشاف

.حسابلاخوارزميا،لاع!ولول!(.)ح!5691البرامجفىالمستخلمة

والمشهورةعةالبارا؟حس!ولس!3"ههولول!،.2حوللمولالصينيةالحجرةوحجة

الكمبيولزأجهزةأنشخصأىلقنعأنمنبدلا)0891(سيرلجونعند

(المغزىفيهابما)الإشارةالمعنىوأن،محضنحوعلىتركيبيةوسائلهى

:6!2(،)7تشايلتنجريجورىهووهااللضميم.طريقعنعنهايغيب

برمجةلغات:.إلطريقةبهذهالمسألةيضع،المعروف7!الكمبيوترعالم

وليستلللقكير،وليست،والحسابللحوسبةصوريةلغات!هىالكمبيوتر

ولاجديدةرياضيةمفاهيملابتكارليستتأكيدوبأقصى،النظرياتلإثبات

7.جديدةرياضيةاكتشافاتلوضع

فعلكما،التالىالاعتزاضللكمبيوترالمتحمسيثيرأنيجوزذلكومع

الحاليةالكمبيوترأجهزةأنحينعلىلقاء:فىمرةذاتبتنامهيلارلى
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فىعليهالتغلبيتملنالقصورهذاأنيضمنشىءلا،بالفعلمحدودة

نردعناالكمبيوتربرامجمنمجموعةإلاشيئاليسالعقللأن،المستقبل

أوتمثيلهوالتصميم.وتحقيقلضميممرخللين:فىعمليةالأصلىالابتكار

حالةوفى.المصنوعبناءهووالتحقيق،المرغوبللمصنوعوصف

:المرحلتانلتطابقكمبيوتر،برنامجأونظريةمل!المفهومى،المصنوع

تعريفبمقتضى،الحالوبطبيعةموصوفا.يكونغدماالمصنوعيظهر

قبلمنأبدايوصفلمالذىالتصميمهوالأصلىالتصميم*أصلى*،

جديدةفكرةابتكارمهمةفإنوبالتالي.الآنحتىالمعروفجمرالتصميم

محاولةمهمةمثلصعبةمهمةهىجديد،كمبيوتربرنامجمل!جذريا،

الوظيفةأوالاستعمالهوالمرءيعرفهماكل:المقدسةالكأسعلىالعثور

متاحة.كانتإذاتؤديهاسوفالتى

مع:معكوسةصعبةمشكلةالمبتكريواجهبعيد،حدإلىدقيقةوبصورة

وهذه.لتسليمهقابلالمصنوعتصميمفإن،المرغوبالمخرجافتراض

تتطلبمشكلة،مطروحةغيرئمومنمحددةغيرمشكلةالحالبطبيعة

التىالطريقة،بالأنظمةالتقيذفىيغالىشىءأىإلىالوصولتتجاوزفاعلية

أنالخوارزمياتشمتطيع،وبالفعلبها.تعملالمعروفةالآلاتأنيفترض

مع،تورنجلآلةالتاليةالحالةحسابمل!فقط،مباشرةمشكلاتتعالج

المباشرةوالمشكلة.والمدخل،الحاليةوحالتها،التاليةحالتهاوظيفةافتراض

المشكلة،العكسوعلىوحيداحللها،للحلقابلةكانتإذاجيداالمطروحة

وإذاحل؟لهاليسأومتعددةحلولاتملكأنهاإما:محددةغيرالمعكوسة

افلزاضاتمل!،خاصةأعمالاتتطلبفإنها،الإطلاقعلىللحلقابلةكانت

!(.ولولع!6"2)انظرخاصةإضافية
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السطحىالمركزاكتشافهى:المعكوسةللمشكلاتالمألوفةوالأملكة

نرىموضعوتحديد،الأوبئةومصدرأحيائى،لنوعاللشلتومركز،لزلزال

المقاصدوتخمين،الطبيةالأعراض)علل(علةوتحديدمعينا،شيئامنه

جداالمشهورالتاريخىوالمثال.بشرىسلوكمنجانبوراءالكامنة

)معادلات(ومعادلةالميكانيكيةالأنظمةافتزاضمعهو:المباشرةللمشكلات

مشكلةهىالمناظرةالمعكوسةوالمشكلة)مداراتها(.مدارهااحسبحركتها،

)معادلات(معاللةجدميكانيكى،نظام)مدارات(مدارافتراضمع:نيوتن

نظيرهاحلفإنما،مقدرةالمباشرةالمشكلةتتطلبقدحينوعلى.حركته

ا-22شكلانظر.نيوتنمقدرةيتطلبالمعكوس

خ-!-دخ-ه-د؟خ؟-ه-د

بج

والمدخلماكيةافتراض!مع:مباشرةمشكلة)أ(12-2شكل

مع:المعكوسةالمشكلة)ب(خ.)المخرجات(المخرججدد،)المدخلات(

)ب()المدخلات(.المدخلجد)المخرجات(،والمخرجالآليةافتراض

)المدخلات(المدخلافتراضمع)تطابق(:الصعبةالمعكوسةالمشكلة

الآلية.جد)المخرجات(،والمخرج

المشكلاتكلأنوالتكنولوجىالعلمىالولاءموادإحدىوتقرر

صعبة.كانتوا!نحئىالمبدأحيثمنللحلقابلةجيداالمطروحةالمباشرة

غيرلأنها،المعكوسةالمشكلاتإلىبالنسبةممكنغيرالولاءهذاولكن

تخميناتلتظلبوبالتالى،ناقصةوعبارتهاالمبدأ؟حيثمنمطروحة
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المعكوسةالمشكلاتفإن،برمجتهيمكنلاالتخمينلأنونظرا.إضافية

فيوالشائقةجداالمهمةالمشكلات.الكمبيوتربرامجإدراكمدىلتجاوز

هىاليوميةوالحياة،الإنسانيةوالعلومالاجتماعيةوالتكنولوجياوالهنثسةالعلم

.المعكوسالنوعمن

المعطياتمنمجموعةتفسرنظريةابتكارمشكلةفىفقطفكر

برنامجتصميمومشكلة،جديدةوظيفةتنجزأداةتصميمومشكلة،التجريبية

هويةتحديدومشكلة؟الاجتماعيةالمشكلاتمنحزمةحلإلىيصفحكومى

وأ،موسيقيةقطعةأوزيتيةصورة)أوالمؤلفتوقيعغيرمنلنصمؤلف

،أخرىوبعبارة(.مصنوعشىءأوتكنولوجىتصميمأو،علمىبحث

هىالمجالاتجميعفىالحدودأبعدإلىللاهتماموالمئيرةالصعبةالمشكلات

أنشئتوا!ن.الكمبيوترتكنولوجيااسلظاعةلتجاوزثمومنعكسيةمشكلات

قابلةليستللغايةالمهمةالمهاما!نففلجداموجزةبعبارةنلكتضع

يكونالبرمجةيقبلماكلابئفقلساخرةلغةشمتخدمأنشئتوا!ن،للبرمجة

شاقا.كانوا!نحتىعاديا

ليسولكنخبرةتلظلبفربما،المهمةلترمجحالماأنهالواضحومن

اطراداتلاكتشافخوارزمياهناك،المثالسبيلعلى.أصليةعقليةمقدرة

3(.ن!طح41ة،دةأسأ30وله)9"2حركاتهاعنالمعطياتمنمعينةآليةلأنظمة

الكلالةمل!المستوىعاليةمتغيراتأىتتضمنلاالناتجةالمعادلاتولكن

الطريقة،الممكنةالميكانيكيةالأنظمةكلتشملولا؟والطاقةالتحركوكمية

لمعالجةبالنسبةفائدةبلاتكونأنهادرجةإلى،النظريةاكياتبهاتعملالتى

منكثيراولكن،آليةبطريقةالعلمتشغيليمكنولا.الجديدةالمشكلات
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الجينومات،تسلسلمثلطويلا،وقتاشمتغرقالتيالعلميةالإجراءات

حالماآلياتشغيلهايمكن،مصادمفىوالجديدةالنادرةالجسيماتواكتشاف

.المناظرةالخوارزمياتلتتكر

الكمبيوترأجهزةفىالقصورحالاتكلأنيزعمماغالباذلك،ومع

الفطنةلتصحناالحالوبطئيعة.المستقبلفىعليهاالتغلبيتمربماالحالية

منطقيةنناقشهاالتىالمشكلةولكن.فعلهيمكنلاماشيئاإنأبدانقولبألا

و"الإبداعية"المبرمجة"التلقائيةتعبيراتفإنوبالفعل.تجريبيةولبست

منلأنمتاقضة،كفاظجمعهىآليا"تعملالتىالبرمجةو"ا"المبرمجة

لافكرةابتكارأوتماما،معروفةغيرمهمةبرمجةالملبآحبثمنالمستحيل

مفتاحا.لهاالمرءيملك

يسلمربما)8791(،كاليكلدىالمعروفالضييزالمرءيستعمكوعندما

على،3+حا!أاأ4ء2كطحع3!ولأولهملتلور"التفكيرقابلةالكمبيوترأجهزةبأن

والذىاول+،534!حءولاوله:سائل"تفكيرفىالاشتراكشمتطيعأنهاينكرحين

أنالكمبيوتريستطيعلاوبالفعل.جديدةمشكلاتمعالجةعلىالقدرةهو

هوهذام!برنامجوكلكمبيوتر،برناهـجيشغلهأنفقطوبمكن،ذاتهيشغل

.معروفنمطمنبوسيلةمعروفنوعمنهدفلتحقيقودقيقةمفصلةفئة

برنامج.منعينةيصممأنقردمنأيضاالمرءيطلبوربما

آلةتفعلهماهوالحسابإنالقولإلىالتقنيةفىالانغماسويؤدي

منمتناهيةلسلسلةالخضوعهوللتهةبالنسبةوهذا:ولأ!دا+.أ،أءكا!+س!ولتورنج

هذهإحدىوتشترط.دقيقةلقواعدوفقابعضابعضهايلتعالتيالأشكال

وبعبارةمنيرا.يتقبللمماذاتهاالحالةفىيظلسوفالكمبيوترأنالقواعد
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تكونإنهاإذ:الإرادةحريةأوالللقائيةإلىالكمبيوترأجهزةتفلقر،أخرى

إلىتفلقر،الخصوصوجهوعلىيستعملونها،الذينأولئكرحمةتحت

جديدةموضوعاتتعلمعلىللعزمالمطلوبةالإرادةوقوةوالحريةالمرونة

.شاقمهنيلتدريبطواعيةالخضوعخلرمن

مخأننجدخطير،نحوعلىتضررالذىالكمبيوترعكسعلىوبلتلى،

إزالةأو،رصاصةجرحأوضربةص!خطير،أذىمنعانىالذىالشخص

علىالمفقودةالوظيفةيستعيدأنيسلظيع،الجراحةطريقصحقيقىجزء

الكلاميتعلمأنويمكنصناجمة،أرجلعلىالمشىيتعلمأنيمكنإذما:نطاق

آلة.أىلتجاوزالذاتىالإصلاحعلىالقثرةوهذهجرا.وهلم،والحساب

ومعلمينوممرضاتجراحةأطباءالمرءيتخيلربماالحالوبطبيعة

المتضررةالآلاتتشخيصعلىالقدرةلهموتكونآلى،إنسانهيئةعلى

ستكونوإنما،الإصلاحذاتيةمصنوعاتتكونلنولكنهاوإصلاحها.

الذىالموضعهووهذاذاليا.مبرمجةتكونأنمنبدلاآخرمنمبرمجة

مفيدا.تمييزاالتابعوالفاعلبذاتهالمستقلالفاعلبينكالنطتمييزفيهيصبح

حينعلىاكية،الماديةدعمتالرقميةالكمبيوترلأجهزةالهائلةوالقوة

بوصفهالتعارضهذايترجم،الرياضياتوفى.المئاليينشجعتنقائصهاأن

أنظمةعليهاشميطرأنيمكنالرياضياتكلأنيعلتهدونالذينبينمناظرة

فىبهالتنبؤيمكنلاالذىثمومنالإبداعىالجانبيؤكدونوالذين،صورية

لأن،المسألةهذهفىفريقتأييدإلىحاجةتوجدلاوبالفعل.الرياضىالعمل

فىبأنهذلكجزئى:بشكلصوابعلىالمتنافسينالفريقينمنفريقكل

وبالتالى(،والبرهانالشمليم)أوالاكتشافجانبإلىابتكاريوجدالرياضيات
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ول،ولعءآء!(واللاآليةا"لآليةالنظروجهاتيؤيدالصحيحالموقفأننجد

الاعتراففقطشملالزموإنماللماديةتقييداشمتلزملاالشمويةوهذه)9"2.

أنفقطالسببكانلوالبشرئ،للمخصحيحانموذجاليستتورنجآلةبأن

الآلة.خلافعلى،ومبدعتلقائىالمخ

الكمببوتراسنعارة-2ا2

كل"تحسبالحيواناتأنالسيكولوجيةالأدبياتفىالمرءيقرأماغالبا

أوبالظمأ،إحساساأوقفزاأوتعرفاأورؤيةكانتسواء،الخبرةفيجزء

مجردهذهبالتأكيدولكنجرا.وهلمابتكارا،أواكلشافاأوتقريراأواختيارا

علىرموز،علىعملياتهىالمناسبةالحسابيةالعملياتدامتما،استعارة

خلايامنمؤلفة،عصبيةأجهزةفىعملياتهىالعقليةالعملياتأنحين

وهذهرموز.لا،كيميائيةأوفيزيائيةإشاراتطريقعنتتواصلحية

لأكثرتختزعلمالمبكرةالرموزذلك،إلىوبالإضافة،مصنوعاتالرموز

عامألفمائةمنلأكثريوجدنوعناكانعندماخلت،عامألفثلاثينمن

والكتابةللقراءةآليةتوجدأنمنبدالاتقرأأنالصادممنثمومنخلت.

رموز"إلىالمستلمةالمعلوماتترمزالتىالأمخاخفىللتوجيهقابلة

أنيستطيعالذىهووحدهالقدسوالروحا!صأ(.اأاس!،5ول!4!ولأ!ا)9002

ابتكارها.قبلأمخاخفىالمجسدةالرموزمعجزةلغزفىيشترك

الخوارزميات"اكتشافيحاولالأعصابعلمبأنالإضافىوالزعم

ما،حيرةأقلليسممداهولل!3(أ؟3،س!.ا!.8891)!م!13"المخفىالمستخدمة

خوارزميامثلما،شىءلحسابقاعدةالتعريفبحكمالخوارزميادامت
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تحسبلاممالالة،وبصورة.أحيائيةقوانينيستعملالمخأنحينعلىالعدد،

هىوالتىمعها(،تأتي)أوكبلرقوانين"شمتعمل"وإنمامداراتها،الكواكب

عنفالبحثوبالتالى،المعلوماتلمعالجةقواعدوليست،طبيعيةاطرادات

علىالخليةفىالخشبعنللبحثمماتلالملقفغيرالمخفىخوارزميات

الخشبيعدوالتىالخمسةالعناصرعنالتقليدىالصينىالمذهبأساس

مكتشفة،تكونأنيمكنفلا،مصنوعاتالخوارزمياتومادامتمنها.واحدا

موجهةفاعليةإلاشيئاليسوالابتكار.مبتكرةتكونأنمنبدلاوإنما

خوارزمياتتوجدأنيمكنلا،الخصوصوجهوعلى.فنإنه،بقاعدة

فىأصليةأعماللإبداعقواعدتوجدأنيمكنلامثلماخوارزميات،للضميم

التعريفبحكمهىبقاعدةموجهةمهمةأىأنوهو،واضحوالسبب.الفن

أصلية.تكونأنمنبدلارولينبة

عالميصمم.الحسابيةالكيمياءأوبالفيزياءالحسابئالأعصابعلمقارن

وأالوظائفلحسابويستعملهاالكمبيوتربرامجالحسابىالفيزياءأوالكيمياء

مثلفيزيائيةسماتلتمثيلمرجودأومعروفةهىالتىالمعادلاتحل

يستعملالذىالكيمياءأوالفيزياءوعالم.الجزيئيةأوالذريةالطاقةمستويات

نظرياكيميائياأوفيزيائيايكونوالقلمالورقةمنأكثرالمتقثمةالأدوات

"بنى!الحسابىالأعصابعالميصمم،العكسوعلىرياضيا(.بالأحرىأو)

عنيبحثثمومنكمبيوترأجهزةبوصفها(والمناطق)الأعضاءالمخ

الدثاغورلىالاعتقادفىويشارك:عصبيةشبكاتفىمتجسدةخوارزميات

على.رياضيةموضوعاتمنمركب،الأقلعلىالمخأو،العالمإنالقائل

بايزيةاسلذلالاتيؤدىالمتقفغيرالصخأنيزعمربما،المثالسبيل
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ابتدائيةاحتمالفبمتعسفىنحوعلىلتسبالتىس!ل!كاه3ولكاأولء!مولأس!3

يتساوىحيثبايز،مبرهنةباستعمالالتاليةالاحلقالاتوتحسب)سابقة(

بأنالتمسكمل!يبدوهذاأنعندىوالرأىالاعتقاد،درجةمع3"الاحتمال

سرعتهاوتنظم،الجوىللتأثيرالسابقالذاتىالاحتمالتحسبالكواكب

إلايحسبلاالمخأنذلكمنبدلاوأقلزح.الكارثةلتفادىلكىالزاوية

يعمل.عندما

يبحثأنيمكنسالحسابىالعلمأنأؤكدبعبد،حدإلىدقيقةوبصورة

ممكنين:مشروعي!منمشروعأى

رياضيةمشكلاتلحلمحاكاةوعملياتكمبيولزبرامجلضميم)أ(

بدورهاتحاولوالتىس،(الرياضى)أوالنظرىالعلمفيلتشأ

لنمبىذج.وفقاسحقائقصياغة

.شحقائقفىالكامنةالخوارزمياتاكدشاه)ب(

الفيزياءفىبنجاح)أ(المشروعتنفيذتمحينعلىأنهأيضاوأؤكد

متشبثإنهيقالولاالحدود،أبعدإلىإشكالى)ب(المشروعفإنوالكيمياء،

الخاطئ.برأيه

كيفنعلممانادرادمناما،ناقصةالكمبيوتراستعارةأنذلكعلىزد

المتعلقةالخوارزمياتما،المثالسبيلعلى"الحسابية"العملياتهذهتنفيذيتم

علىالسقوطأوالحبفىبالوقوعوالمتعلقة،الخوفأوبالدهشةبالشعور

الدقةوعدمالغموضوهذا؟الإجاباتونقدالأسئلةبطرحوالمتعلقة،السلكم

الذىالجزيئىالأحياءلعالممماتلوالأمر.الناضجغيرللعلممميزملمح

تركيبها(عن+تعليماتتعطى)أوالبروئيناتتحدد"الدناجزيئاتبأنيقنعنا

.المناظرةالكيميائيةالتفاعلاتيعرضأنمنبدلا
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وإنما،فحسببالكمبيوترالمعجبينبينرائجةليستالحسابيةوالنزعة

الراغبينالعقلوفلاسفةالإدراكىالنفسعلمأصحاببينأيضارائجةهى

للكمبيوترالمصممونتعلم،العكسوعلى.الأعصابعلممنشىءتعلمعن

الذكاءآلاتتصميمأنبعيدوقتمنذاكىالإنسانتصميملعلموالمهندسون

الطبيعى.الذكاءعنكثيراشيئايتعلمواأنمنهميتطلبالفضلىالاصطناعى

وأحد.سعنشيئايعرفلمماسيحاكىأنالمرءيسلظيعلاذلك،ومع

الذاكرةوأن،ذاكرةيلضمنأنههوالطبيعىالذكاءعننعرفهاالتىالأشياء

الغنى،أوالفقريصيبها-تجديديةالكمبيوتر،ذاكرةخلافعلىالبشرية

لضاعف.أنمنبدلادائما-وتشوه

لتدوأنهافهوأما.لسببينالكمبيوتراستعارةيحبونالفلاسفةأنويبدو

ثانيهماوأماجدا.القديمةوالجسمالعقللمشكلةوحديثاوعقلانيابسيطاحلا

)السطحى(المثالىتجذبفهى%نطولوجيا:غامضةالحسابيةالنزعةأنفهو

منلهتؤكدلأنهاأيضاالمادىوترضى؟مهمةغيرالمادةبأنتقنعهلأنها

الحسابيةالنزعة،الحقيقة)وفى.ماديةالعقليةالعملياتأنجديد

اللاديكارتى(.الأرسطىلزضىربماولذلكهيولومورفية،

كانإذا،الحالبطبيعةمخدوعايكونلنفكرهمعالمشمقالمثالىولكن

لقسحلاالعقلعنالجديدةالماديةالنظرمنالوجهةهذهأنفقطالسبب

أينشلينوصفكما-الحرةالإبداعاتأوالحرةوالارادةللللقائية،مجالا

لأن،الحسابيةبالنزعةمخدوعاالانبثاقىالمادىيكونولن.النظريةالمفاهيم

أنحينعلىكيفى،نحوعلىجديدةحيلاتبتكرأنتستطيعالحيةالأمخاخ

أنيمكنولا،المستعملجانبمنمقدماثابتايكونالمبرمجةالعمليةهدف

558

http://www.al-maktabeh.com



للسببوذلك،المحكومةوالابداعيةالمبرمجةاللالقانيةقبيلمنأشياءتوجد

ذاليا.متناقضةالتعبيراتهذها!نالقائلالبسيط

جانبفىالبشريةالأمخاخمعالكمبيوترأجهزةتلشابهالحالوبطبيعة

بعيدحدإلىالواضحوالاختلاف.الجوانبمعظمفىعنهاتختلفولكنهاما،

عامة،نجصفةوالآلاتالكمبيوترأجهزةخلافعلى،الأمخاخأنهوبينهما

فىحتىباستمرارناشطةتكونالأمخاخإنحيث،المبادرةروحإلىلقلقر

النقطةهذهلتركأنوشمتطيعأ-3(.الجزء)تذكرالخارجيةالإثارةغياب

الأساسىالمخططهىالتى،تورنجآلةأنتذكرطريقعنحسناإدراكا

وبالفعل،.المدخلاتبعضشملقبللممامخرجاتلقدملاالرقمىللكمبيوتر

معينةحالةفىرنجتهآلةتلقتإذاأنهلقررتورنجآلةنظريةمسلماتإحدى

لكلبالنسبة:واضحةرموزوفى.الحالةهذهفىتظلفإنها،الفارغالمدخل

الوظيفةأوالتحولهىمحيثس،=5()س،م،المدخلألفباءفى!

وظيفةشمتوفىسوف،العكسوعلى.الفارغالمدخلعلىيدل5و،التالية

حالةتوجدسحالةلكلبالنسبةهذا:ملوشيئاحىلمخبالنسبةالتحول

.ص=5()س،موس،2صاعنبحبثص،أخرى

نفد12-3

العملياتكلا!نالقائلةالنظروجهةوهى-الحسابيةالنزعةلتعرض

-)خوارزميات(محددةلقواعدوفقارموزعلىالمخينجزهاعملياتالعقلية

التالية:للاعلزاضات
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مجردهيعنهانتحدثالتى"الحسابية"العملياتمنالعظمىالغالبية-

أنفتقريرثمومن،محددةلقونمانادرادامتما،مبجلباليدلالويح

منإخباراأكثرليس،معينةجسديةحركة3"يحسببهلواناأوطائرا

يؤديها.إنهالقول

مصممة،ليستالأخرىوالحيواناتالناس،الكمبيوترأجهزةخلافعلى-

/البرامجالأجهزةتمييزينطبقولا.والخبرةلبظورنواثجهىوإنما

تحدثالذىالمخعنفصلهايمكنلاالعقليةالعملياثلأن،الناسعلى

عرضةوهى،التعلممعلتموالبشريةو"البرامج"التجريد.باسلثناءفيه

العاقلةالأمخاخوإنمابذاتها،لتظورلاوالعقولمعا.والتطورللنمو

عدمخاطة،بصورة،الحسابيةالنزعةشملتزمثمومنوحدها.تلظور

النفس.لعلموالتطورىالإنمائىالأحياءعلمملاعمة

هىوإنماحيةعملياتأوأشياءليسثالخو.ارزميات،أوالكمبيوتر،برامج-

وتنظيمهاوإصلاحهاتصميمهايتمأشهفىالآلاتلشبهوهى.مصنوعات

معينةقوانينالخوارزمياتشملؤفىلاثمومنوسرقتها.وفقدهاوبيعها

ذكيابعضهايكون(مواضعات)أوتقنيةمعاييرأيضاشملؤفىوإنمافقط،

مستمر.لتحسينتخضعأئهافىالسببهووهذافكاء.أقلوبعضها

العملياتوكل.خوارزميةوحدهاهىالمناسبةالرولتييةالحسابيةالعمليات-

والابتكارالتضمينبعضأووالخوفبالحبالشعورمن،الأخرىالعقلية

قوا!توجدلاالخصوصوجهوعلى.خوارزميةضيهرعملياتهىوالنقد،

الحسابية"العملياتنعرفلاونحنجبدة.أفكارعلىللعثورمعروفة

المناسبة.الحسابيةالعملباتمزعومنحوعلىلزشدالتى"العصبية
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لم\

معلومات"و3الكلماتبحريةالمعلوماتمعالجةنفسعلماءيستعمل-

تمالتى،المناظرةالتقنيةالمفاهيممنيستفيدونلاولكن"حساب"،

علىالرياضياتبعدماوفىالاتصالفىشانوننظريةفىتوضيحها

والمجازهـ.الحدسىالمستوىعلىخطابهميظلثمومن.التوالى

أعيدكلاسيكىنفسعلممجردهوالمعلوماتمعالجةنفسعلم،وبالفعل

.المعلوماتبلغةكتابته

العقلانيةالعملياتفىالحصروجهعلىمهمةالحسابيةالنزعةلأننضرا-

بينالقويةالصلاتلقطعفإنها(،الخصوصوجهعلى)والخوارزمية

أخركأ.جهةمنالاجتماعىوالنشاطوالانفعالوالدافعجهة،منالإدراك

الحقيقةتفسرولا،التعلمولاالاشظلاعحبتفسرأنيمكنلاثمومن

وعلى.الآنتكبتهأوالآنالتعلملشجعالاجتماعيةالظروفإنالقائلة

الانفعالمعالقويةتفاعلاتهللإدراكالأحيائئاللتاوليظهر،العكس

ظ")ءط!(.6002،المثالسبيل)علىالاجلضاعىوالسياق

لكىصممتطبيعيةمحافظةوسائلهىالتىالكمبيولز،أجهزةخلافعلى-

وجهوعلى.والخداعوالتمردالابتكارعلىبقدرةالبشريلقتغلظيع،

قواعدتطبيقإلىوالإضافةوالنقدوالقاقشةالمكريستطيعون،الخصوص

أولقتيةمعاييرالآخروبعضهاأخالفيةمبادئبعضهايكونوالتى،السلوك

المعرفة،طريقعنلتشكلللسلوكملائمةقواعدألىأنورغم.قانونية

هذهفا!نفلكإلىوبالإضافةإبنستمولويخة.موضوعاتتكونلافإنها

العاطفى،التقمصقبيلمناجلقاجمة،انفعللاتوشمنهالتفعهاالمعايير

تتجاورالتى،والارلياب،والدكة،والغرور،والخجل،والشفقةوالتعاطف
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أخالثياحساالكمبيوترأجهزةتملكلا،موجزةوبعبارة.الآلاتإدراكمدى

ىأإدراكمدىلتجاوزالتىالإضافيةوالقدراتالبشر.خلافعلىوفلك

واجماتكونلأنقثراتهى،للبرمجةقابلةليستلأنهالللضور،قابلةآلات

وقطع،المفاتيحواستعملالثانوى،منالجوهرىتمييزذاتيا:وناقداذاليا

(،التلقائية)أوالمبالرةوروح،الاستعداداتوفهم،البدائلواقتزاح،الحواف

النسقىواللقكيروالحدس،الاستطلاعوحب،المشتركوالحس،والإبداعية

الاستمراريةومعلجةاللقكيكى(،أوالتحليلىلللقكيرمقابلا)بوصفه

الرموز(.)باسلتتاءالفعلىواللائتاهى

أجهزةخلافعلى،الأمخاخإنالقائلةالحقيقةالحسابيةالنزعةلتجاهل-

.والنزاعوالتعاونوالتكيفاللقاعلخل!منوتتعلماجتماعية،الكمبيوتر

الأعلى:المستوكأمنقصديةفهىاجتماعيةالبشريةالأمخاخلأننظرا-

آخرشخصاأنيعرفآخرشخصاأنتعرفأنفىلتدأأنشمتطيعإنها

الوعىيملالهاالأولالمستوىمن)والقصديةجرا.وهلمما،شيئايعرف

يكلشفأعنىالعقك"،انظريةصياغةعلىقادراالمرءيكونوأن؟الذاتى

الاختلافلاحظ.الثانىالمستوىمنقصديةيعد،الآخرونفيهيفكرما

على،بمعنىمرتبطالأولأ،أمحأولأ:ولهأوالقصدولس!أ+أ3ولهأالمفهومبين

(.بهدفمرلتطالقصدأنحين

التكنولوجيا.لفلسفةالحقيقىالأوكالمبدأعنالحسابيةالنزعةتحيدأ-

خلافعلى،المصنوعةالأشياءاءنالقائلةالدعوىفىالمبدأهذاويتملو

فىأنطولوجيامستوىتشكلثمومنأفكارا،"تجسد"،الموجودةالأشياء

)وانظرالموجودةالأشياءمنبدلاالمصنوعةالأشياءمستوىذاتها:

ح!ولول!(.،!85915691فىالكمبيوترلأجهزةإضافيةنقائص
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الدثائيةمنحالاأفضلليستالحسابيةالنزعةأنالقولوخلاصة

والنزغانالجد.مأخذالمخأخذترفضأيضاأنهاهوولسببالثيكارتية؟

يأشملظيعلاثمومن.الوظيفةء/الشيالئتائيةلقسمةتقبلانإنهماإذوظيفيتان

وبصورة.آليةإظهارفىيكمناللقسيرمادامشيء،أىلقسرأنمنهمانزعة

)تجدقلببلاالقلبدراسةمنحالاأفضلليسمخبلاالنفسعلم،أساسية

الا".طلة!طة4س!!وللا!أ"2فىوجموبهاالوظيفيةصورعنالمزيد

ماحدإلىصلبةالبرامج-4ا2

يعنىوهذا.ببرنامجالمستعمليزودهلمماشيءأىالكمبيوتريفعللا

)أ(:مكوناتثلاثةلهنظامهىالاصطناعيةالمعلوماتمعالجةوحدةأن

وجهوعلىالكمبيوتر،أجهزةلشغيلعلىالمتدربالمخصاحبالمستعمل

الرموزربطأعنىرموزها،وفكالرسائلترميزعلىالمتدربالخصوص

الكمبيوتربرنامج)ج(.طاقتهمصدرإلىبالإضافةالكمبيوتر)ب(.بالمعانى

يضعفالثلاثةالمكوناتهذهمنمكونأىوارالة=مم!!لم.!+++نوبإيجاز

ك!!/.المعلوماتمعالجةنظام

منجزءإنهويقالاكة.حالاتمنسلسلةالكمبيوتربرنامجويحثد

مننفسهالجزءفىويدخلآخر،برنامجمحلهيحلأنيمكنلأنه"البرامج!

مصطلحاتفإنذلكومعمخلالفة،معلوماتمعالجةوحدهوينتج،الأجهزة

.الأجهزةمثلماديةأو"صلبة!البرامجلأن،مضللةالبرامج/الأجهزة

له،المادةمنالعادىالجزءخلافعلى،البرامجمنالجزءأنصحيح

أكثردقةشئتواءند!يا.مضمونايستخرجبالأحرىأود!ى،مضمون
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فىالمعانىيسلذعىفإنهالكمبيوترفىالبرنامجمنجزءيدخلعندماففل

تماممختلفالبرنامجمنالجزء"محتوى"فإنثمومن.المستخدممخ

كانوإن،متدربمخفىفقطصبهيمكنإذ:الزجاجةمحتوىعنالاختلاف

المشوىإلىلتلقىالبرامجأنيعنىوهذا.فقطمجازيةبصورةذلك

والرسوم،والجمل،المصرفيةالحوالاتإلىبالأضافة،للواقعالسيميوطيقى

علىقادراالمخيكونأندونمنوظيفتهمنهاواحدأىيؤدىولا،البيانية

"-1(.الجزء)تذكرمعناهفهم

لكنهمفيدالكمبيوترتكنولوجيافئالموضوع/البرامجالأجهزةولضييز

اكةلتشغيلالبرامجمنمختلفةعيناتيستعملربمالأنهمددوهوسطحى.

بناءلضميمع!واجتماعيامفهوميامختلفالبرامجتصميملأنوأيضاذاتها،

لا،الأجهزةمهتدسىخلافعلى،البرامجمهندسىمعظمأندرجةإلىآلة،

الناحيةمنسطحىالتمييزولكن.الهندسةفىعلميةدرجاتيحملون

الذىوالتمييز،أسطوانةفىتتجسدالبرامجمنعينةكللأنالأنطولوجية

الفصل.يستلزملاعنهنتحدث

والبشرالحيواناتحالةفىأيضاشمويغاأقلالبراهـج/الأجهزةوتمييز

مجموعةفقطهو،العقل،البشرىالبرنامجلأنوهذا.الخصوصوجهعلى

غيرالكمبيوتر،برامجعياتخلافعلى،الوظائفو!ذد،المخوظائفمن

"برامج"أنحينعلىأنهذلكعلىزد.المخأوالأجهزةمنللفصلقابلة

ملظورةتظهرالكمبيوتربرامجعينةفإن،والتأملبالخبرةولقسدتنموالمخ

عملمنذالمعروفمن،وبالفعل.الأسطوانةفىتغييربلاثابتةولظلتماما

إلىبالإضافةبناءةالبشريةالذاكرةأن3291عامفىبارتليتفريدريكسير
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)انظرأبدا.لقعلمأحداثايتذكرربماالمرءأندرجةإلى،هدامةأنها

يمكنولكنالكمبيوترأجهزةتضعفوربما3(مح(حكاطحأ!م!2،اول+7أ!ول7002

وبعدها،معينةنقطةحتىمزيدةتصبحربماالأمخاخأنحينعلىإصلاحها،

.الإصلاحيتجاوزفساداتفسد

الإسمان؟هقابلالآلةهل5ا-2

لاعبىمحلتحلأنيمكنالكمبيوترأجهزةأنواسعنطاقعلىيعتص

بلوديبباسمالمشهورةالاأ!فاكة.الرياضياتعلماءوحتىالشطرنج

كانسباروف.جارلىالشطرنجفىالعالمبطلهزمتإنهايقال"س!ح!ا!ءدا

أيضاويعرفهسو،سيونج-فنجدكلؤربرمجهااكةلإقخطأ،هذاولكن

وليست.حركةكلبعدتحديثهيتمالبرنامجكانذلكومعشا؟2!3أ!لأ34باسم

اكةمنالمؤلفالنظاموإنمابالفعلكاسباروفهزمتالتىهىاكة

هسو.ودكلؤر

بصورةخاطئالرياضياتتنفذأنيمكرالكمبيوترأجهزةبأنوالزعم

لمفاهيمكهربائة()مغناطيسيةفيزيائيةروابطفقطتعالجإنهاإذ:مش!اوية

اصطلاحية.الروابطهذهذلكإلىوبالإضافة2+يا!(.ح)!569)رياضية

عليهاتدلالتىالأعدادوليس،الأرقامتعالجالألات،الخصوصوجهوعلى

خصائصلهاالأرقام،مفهومةخصائصرلهاالتىالأعدادخلاف)على

ولبسالأسماء،تعالجالكمبيوترأجهزةلأنونظرافقط(.وكيميائيةفيزيائية

ا!ولا+هول.أ،3اسميةآلاتإنهاالقولللمرءيجوز،المفاهيم
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مصادراتمننظرياتتثبتالكمبيوتربرامجبعضأنصحيح

أحياء.رياضياتعلماءأولاابتكرهاالمقدماتهذهولكن،معينةوتعريفات

بديلة،استراتيجياتبينالاخليارعلىقادرةالآلاتهذهأنأيضاوصحيح

المبرمجينعلىويجبالاسلزاتيجيات،هذهيبتكرأنالمرءعلىيجبولكن

وكتابةشىءبرنامجاتباع،عامةوبصفة.الآلاتبهايزودواأنالأحياء

حدإلىالملاطمةالوسائلاخليار،أخرىومرة.آخرشيئءتماماجديدبرنامج

منكاملةعائلةوفىهدففىاللقكيروشيئا،يعدمعينهدفلبلوغبعيد

تما!ا.آخرشيئايعدلبلوغهالوسائل

يفعلهأنيمكنماكلفإن،جوهريةمسألةوهذهذلك،إلىوبالإضافة

تكتشفأنيمكنلافالآلات:مشكلةحلفىالمساعدةهوالكمبيوتربرنامج

وهذهاكلشافها.أولابتكارهاجديدةخوارزمياتتوجدلالأنهجديدةمشكلات

حسابيةئصيرأنمقبدلاالكمبيوتر،بمساعدةمعالجةتكونلكيالمشكلات

ليستالمهمةالرياضيةالمشكلاتمنالعظمىالغالبيةولكن(.للبرمجة)قابلة

القليلة:العينةهذهتأملوبالفعل.النوعهذامن

عادية.لغةفىمقررةنظريةأوفرضاصغ.

.العامالحدخمن،قليلةأولىحدودافلزاضمع.

التكاملات.احسبأو،نواتجأولامتناهيةسلسلةلاضافةمناهجابتكر.

التىالتفاضلية)المعادلات(المعادلةجد،متصلةدالةافتراضمع.

شملؤفيها.

امساعدةقضايااوالمأخوذات،والتعريفات،)البديهياتالمقدماتجد.

إنبحيثطهجد!،افتزاضمعيعني)وهذامعينةقضيةشمتلزمالتي

4.(.!-ا2
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مخلالفتين.نظريتينأساسلشكلالتىالمجردةالنظريةاكتشف.

.جديدةخوارزمياتابتكر.

التعميم)غيرنظريةابتكر،التجريبيةالمعطياتمنفئةافلزاضمع.

ها.لقسر(الاستقرائي

ماوقصارى،الأمخاخمحلتحلأنيمكنلاالآلاتأنالقولخلاصة

وجهوعلىالروثينية.المهامبعضإنجازعلىشماعدناأنهولقعلهأنيمكن

مادامت،كاملةبصورةآلياالعلمىالبحثتشغيليتملا،الخصوص

الأفكار،وابتكارالمشكالتفاكتشاف:بقاعدةموجهةالرولتبيةالإجراءات

مبرمجة.تكونأنيمكنلاوالتقويم

غيرقدالحاسبةوالتكنولوجياالمعلوماتانلشارأنفىلاشكولكن

لشاهدوسوفحولكانظرفقطبها.ونلقاعلونعملونفكرنحياالتىالطريقة

مشغولونوهم،يكتبونأومحمولهاتفإلىيتكلمونالناسمنكبيراعددا

هذاولكن.وخطتهمالخاصةحياتهميفحصون،ذواتهمإلىالحديثفىجدا

وليس،الصناعىالعالممدنفىالعامةالأماكنفىالأولالمقامفىيحدث

ؤجدولقد.الناسمنالعظمىالغالبيةلعيشحيثالثالثالعالمفينموذجيا

أساسية.بصورةالاجتماعيحبونالبشردامما،البشريةمعدائماالاتصال

أونلبسهاأونأكلهاأوللكمبيولز(معلوماتوحداتاالبتاتنزرعلاونحن

.المعلوماتمجلقعهومجتمعناإنالقولالصحيحمنليسثمومننعاقبها؟

الصناعيةالدولفىجداشاقةستصبحالحياةأنفيهلاشكالذىوالشيء

سوفبأنناذلكلتؤقف:لنالحياةولكن.فجأةالاتصالقنواتكلقطعتإذا

وحلب،النباتاتوزراعة،الطاقةمصادرواستعمال،الأطفالتغذيةنواصل
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نلك.ونحو،واللعب،والدراسة،وهناكهناوالانتقال،البضائعونقل،البقرات

نصفحسوف،المعلوماتقنواتتنقلهاالتىالجيدةالأشياءعنوكتعويض

الم!اصرالمجتمعيخلالفوباخلضار.تنشرهسياسىوسمثقافيةلقاهةكلعن

فىالاختلافاتوتأتىفقط.الدرجةفىاختلافاقرننصفمنذسابقهعن

الأجا!ب()معالضجثةالروابطأصبحت:وجهينعلىالاخماعيةاللقاعلات

ضجد4،والأصدقاء(الأقارب)معالقويةالروابطأصبحتحينعلىفوية،

الشاشة.معالصشةتفاعلتمحلهاحلتالوجهمعالوجهلقاعلاتلأنلك9و

خئامبةمظات

الذكاءإلىينتمىالنفسعلممستقبلأنالكمبيوتريبجلونالذينيعتقد

والفسيولوجياالئشريحمستقبلإنبالمولشيءأشبهوهذا.الاصطناعى

الذكاءمرالهدفداموما.اكىالإنساتدراسةإلىينتمىالبشرية

فلا،الجوانببعضفىمحاكاتناثمواكىالإنسانودراسةالاصطناعى

.الإنسانعلوممنالبشرعنتعلمهمابقدرإلاالتقدمالمجالينلهذينيمكن

الأصلى.الشىءعنبالتعليمابدأشيء،أكألمحاكاة،عامةوبصفة

"الكائناتطريقةعنالحالهللموضةبالنسبةتقريبانفسهالشيءويصح

إلىالطبيعىهـدمحاولةالخطأمن:الشعبيةالفيزياءفىأجزائها"منالمادية

بدلا،الهندسةعلىالفيزياءتأسيسمحاولةالخصوصروجهوعلى،الصناعى

اصطناعبةموضوعاتوالهندسةالالاتلأنأولا،:لسببينوهذاالعك!مر،من

المجموعاتلأنثانيا،معا.وثقافةطبيعةإلىلتتمىالتى،الأمخاخلتنيها

أنحينعلىال!،أوللإحصاءقابلةالرقمىالكمبيوترعلممنالأساسية
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المتصلةالدوالأنفىالسببهووهذا،الجوانبمعظمفىمتصلالواقع

والهندسة.الفيزياءفىهكذاناجحةالتفاضليةوالمعادلات

مساعدةأدواتتكونمابقدرمفيدةالكمبيوترأجهزةأنالقولوخلاصة

عنها.بدائلوليستللاخخاخ،
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عشرالثالثالفصل

والزانفةالعقيقية!المعرفة

والحب،الإيئارحتىشىء،أىتزييفيستطيعونالبشراقيقال

منوالممارساتالنظرياتبعضإدراكويمكن.والفلسفةالعلمإلىبالإضطفة

معالحالهووهذاالتدوير.لإعادةقابلةوغيرزائفةبوصفهاالأولىالنظرة

بالتقدمأخرىنظرياتوتطالب3."العلموإبداعبالملو،والمعالجة،الكفقراءة

مؤسسهااستهلهاالتىالفينومينولوجيا،حالهووهذا.سريةنصوصعبر

ذاتهالوقتفىذلكومعدقيقا"،"علمابوصفها)0691(هوسرلادموند

قادرونأنهمالفينومينولوجيونويزعم.الملاخللعلمالقطبى""المقابلبوصفها

منالحصروجهوعلىقاطعةوبصورةالفور،علىشيءأىمعرفةعلى

لاالخارجىالعالمبأنالادعاءطريقعنحء"303،ولأ115ولالاستبطانخلس

المنهجيرفضونوماداموا.واستكشافهوجودهبصحةالتسليممنبدلايوجد،

ولكن.مزاعمهمعلىدليلأىبلقديمالإلزاممنبشيءيشعرونفلا،العلمى

فلماذاغيرها،آخرشىءأىأبدايقدموالمالفينومينولوجياأصحابمادام

هوعلم!بأنالزعمفىالاعتقادعلىمجبرونبأنناالأحساسعلينايتعين

الدقيق؟العلم

منأجزاءتتضمنلأنهاصعب،الأخرىوالممارساتالنظرياتوتقييم

رائفاعلماالقليمةالكيمباءصارتالمث!،سبيلعلى.العلممنأوالرياضيات

لاستخلاصسعيهمفىالكيميائيينولكن.بويلروبرثعصرمنذنموفجيا

والاجراءاتالألواتمنكثيراصممواالخسيسةالمعالنمنالرخيصالذهب
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نظريةاللتجيمعلموكانالكيميائى.للبحثغهالاغنىأنهبعدفيمالتينالتى

دقيقة،فلكيةمعرفة.تطلبالبروجخرائطحسابفنولكن،خاطئةشخصية

لعلممنمزيجاالفيثاغوريةالجماعةوقدمتالعلماء.منمجموعةوشجع

واللغو،النظريةوالفيزياء،الرياضياتواحدوقتفىابتكرتإذ:واللاعلم

الأحياءوعالمالقليمة،العصورفىالأولالمنطقىأرسطووكانالصوفى.

الهثف.عنالبعيدةالعلوممنغدهوالفلكالفيزياءكانتولكنالمبكر،البحرى

ذاليةفيزياءابتكرولكنه،الأخلاقفىمهمةإسهاماتكانطووضع

هيجلعندالطبيعةفلسفةإلىللطريقتمهيداكانتربماأوليةوسيكولوجيا

علمماركسوخلط.التأويليةالاجتماعيةالدراساتإلىبالاضافةوشلنج،

الاجتماعىوالنقد،الرائعةالتاريخيةوالاستبصارات،الصحيحالاقتصاد

الاقتصاديونومهدالرؤيا.بسفرالشبيهوالوعظالايجلىباللغوالصحيح

الاجتماعىالعلمفىالرياضياتاستعمالأمامالطريقالجددالكلاسيكيون

فرويدوتأملللاختبارفروضهميخضعوابأنأبداأنفسهميزعجوالمولكن

العلمىالنفسعلمأهملهاوكلهااللاواعيةوالعملياتوالجنسالانفعالاتفى

لاتوجدالحالىوقتنا)وحتىالتجريبىبإثباتهاالاهتمامدونمن-عصرهفى

علىلقسيرهاأساعواالكملنظريةوالمؤسسون(.النفسىللتحليلمختبراث

إلىجاعواالفيزياءعلماءأنحقيقةعنالطرفوغضواباركلى،ذاتيةضوء

جدا.متأخرينالكون

كانتولذلك،بقذارةمخللطاأحيانايأتىالفكرىالذهبأنالقولخلاصة

الفصلفىمهمتناهىوهذهاواستعمالهاتمحيصوسيلةتصميمإلىالحاجة

بوصفهاالمعلنةوالأجراءاتلا؟فكارالمصداقيةاختبارمننوعبناء:الحالى

ليسالفكرىالخداعمنيحميناأنعلىالاختبارهذايساعدناوسوف.علمية

البحث.مشروعاتتقييمعلىأيضاويساعدنابل،وحسبهذا
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الزائفوالكلالطماا-3

طبيعيةسواء،الوقائعمعالجةتزعمالتىالزائفةبالعلومفقطنهتمسوف

وبوصفهاخفيفا،مساإلااللهمالرياضياتنعالجفلنثمومن.اجتماعيةأم

يمكنالعالمهذاأنالواضحومنالواقعى.العالملاستكشافأداةفقط

أيةفىالاستكشافوهذا.علميةغيربطريقةأوعلميةبطريقةإمااستكشافه

لقسيرويجوز.معينةطريقةيسللزم،مدروسةأخرىفاعليةأيةمل!حال،

سابقةمامعرفةإلىبالإضافةالعامةالافتراضاتمنفئةبوصفهاالأخيرة

والوسائل.والهدفاستكشافها،يجبالتىبالعناصر

استكشافهايتعينالتىبالوقائعالموجودةوالمعرفةالعامةوالافتراضات

كانإذاوبالتالى.استخدامهيجبالذىالمنهجأوالوسيلةمعاتملىوالهدف

مادى،غيركائنابوصفهالأخيرفىفكرناوإذا،العقلهواستكشافهيتعينما

الوسيلةفإن،قديمةطريقةبأىالعقليةالعملياتفهمهوال!فكانوإذا

طبيعةحولالمثالىالافتراضأخذومعحرئأملفىالانهماكهىالهينة

طريقعنوفهمهبهالإمساكالمح!منسيكونالاعتبار،بعينالعقل

عملياتالعقليةالعملياتأنافلزضإذا،أخرىجهةومن.المخاستكشاف

فإن،العقليةالظواهرأساستشكلالتىاكياتفهمهوالهدفكانوإذامخ،

إلزاميا.سيكون،الخصوصوجهعلىالتجريبيةصورتهفى،العلمىالمنهج

(.والاجتماعىوالعاطفىالأدراكىالأعصابلعلمالفلسفىالأساسهو)وهذا

لاأوالعقللفهمالمخيدرسماشخصكانإذاعماالسؤالأنيعنىوهذا

تقريبا.الضمنيةالعقلفىفلسفتهعلىأسانسيااعتمادايعتمديدرسه
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نلكوبعد،الوقائعمن)ج(مجالبتحديدالبحثالمرءيبدأ،عامةوبصفة

ويجمع،الوقائعهذهحول)ع(العامةالافلزاضاتبعض(يسلم)أويضع

كانسواء)هـ(الهـفويحدد)ج(،حول)خ(الخلفيةالمعرفةمنمجموعة

)ج(.لدراسة)م(الملائمالمنهجيحددماسبقضوءوعلىعمليا،أممفهوميا

!=المرتبالخماسىبوصفهتعسفىبحث"3مشروعتخطبطيجوزثمومن

علىالمحافظةهىالقائمةلهذهالوحيدةوالوظيفة!.مهـ،خ،ع،ج،

التالية.التعريفاتصياغةفىالمبادئشملسل

الوقائعهذهتكونأن)ج(الوقائعلمجال7"العلمىالفحصويفتزض

لاهولمامقابلةبوصفها،للتدقيقعرضةوتكونلقانونوتخضع،مادية

سبيللاملغزأولقانونيخضعولا(؟الخصوصوجهعلى)وخارقمادى

السابقة،العلميةالاكتشافاتمن)خ(مجموعةعلىالفحصويعتمد؟فهمهإلى

البحثموضوعالوقائعوتفسيرلوصف)هـ(الأساسيةبالأهدافويتعلق

وصفا،بدوره،العلمىالمنهجوصفويجور)م(.العلمىالمنهجبمساعدة

التالىةالتسلسلباعلتارهموجزا

)علىالمؤقتالحل)المشكلات(المشكلةعرضخلفيةمعرفةاختيار

تجريبيةاختباراتإجراءالتجريبى(التكنيكأوالفرض،المثالسبيل

النهائىالتصحيحالاختبار-نتائجتقويم(تجاربأوقياسات)ملاحظات،

ا!تشاف.يثيرهاالتىالجديدةوالمشكلات-السابقةالخطواتمنخطوةلأى

التأمل،العلمىالمنهجيمنعلا،النطاقواسعالاعتقاداختلافوعلى

لتقديمكافيايكونلا،المثالسبيل.علىفقطالتخيلعلىنظامايفرضوإنما

علماءيمارسهاالتىالطريقةوهى،الوقائعمنلمجالبارعرياضىنموذج
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أبداكافيةليستالصورىوالجمالوالتكلف،والاشماق.الرياضىالاقتصاد

أعنى،للواقعمضاهياالنهائىمنتجهيكونأنيلؤقعالذى،العلمىالبحثفى

ممارسةعنمسؤولينالزائفونالعلماءيكونولاما.بدرجةصادقايكون

العلم.وليسالفنهوالمطلقالعنانومجال.العنانلهيطلقواأنسوىتخيلهم

حيثمنمنافشتهيمكنشىءكلأنمسبقاالعلمىالمنهجويفترض

لملو)حتىمنطقياصحيحةتكونأنمنبدلاعلميةمناقشةكلوأنالمبدأ،

أيضاالمنهجهذاويلضمن(.بوضوححاضرةالمنطقيةوالقواعدالمبادئتكن

ومناللغو،بحثيمكنفلا.والصدقالمعنىهماأساسيليندلاليتينفكرلين

أوقاتضبطأوحسابفى)فكرواضحا.كذبايكونأنحتىيمكنلاثم

أنذلكعلىرد(.الزمانية!نضجبوصفهللزمانهيدجرباستعمالالطيران

وبالفعلأخلاقى.خلاءفىمشمقنحوعلىممارستهيمكنلاالعلمىالمنهج

روبرتصورهاالتى،الأساسىالعلمأخالفياتالعلمىالمنهجيتضمن

والشيوعية،المنظمةوالشكبة،والنزاهة،العالميةأنهاعلى)7391(ميرتون

واكتشافاتها.العلميةالجماعةمناهجفىالاشلزاكالابستمولوجية

التغير،قابلية:موثوقعلملأىمميزةأخرىمالمحأربعةهناكوأخيرا،

واحدآخرعلممعالجزئىواللذاخل،السابقةالمعرفةمعظممعوالانسجام

الحقيقةمنالأولالشرطويلزم.العلميةالجماعةفيهوتتحكم،الأقلعلى

هوالأرجحعلىالبحثوانبحث،دونمن"حى"علملايوجدإنهالقائلة

للتغيرقابلالعلمأنالقولوخلاصةلها.تصحيحأوالمعرفةلذخيرةتخصيب

راكدةإماوالايديولوجياالزائفةالعلومفإن،العكسوعلىبارزنحوعلى

منضغطتحتتتغيرأوا(،الشاذةالظواهرنفساعلمالباراسيكولوجيا)مل!
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اللاهوتمعالحالكان)كماالأحزاببيننزاعاتأوالقوىجماعات

(.النفسىوالتحليلوالماركسية

التقليد،معالجزئىاللقاعلوهوالئانى،الشرطتقريرنعيدأنويمكن

ألايجب،العلميةالجماعةباهتمامجديرةالجديدةالفكرةتكونلكىهكذا.

السابقة،المعرفةمعظممعتصطدمأندرجةإلىغريبةولاواضحةتكون

ليسضرورىالسابقةالمعرفةمعفالانسجامكلها.المعرفةهذهتكنلما!ن

أيضا،الجديدةالفكرةلفهموإنمافحسبلهأساسلاالذىالتأملمنللتخلص

أوجديدفرضقيمةفإنوبالفعللمراجعتها.ضرورىأنهإلىبالإضافة

معقولاانسجاماعليهتنسجمالذىبالنطاقجزئياتقدرمقترحتجريبىتصميم

العقلىالتحريك،المثالسبيل)على.الإثباتجيدةالمعرفةمنأجزاءمع

وبصورة(.الطاقةبقاءمبدأعلىيخرجأنهفقطالسببكانلومستحيل

ربماحينعلى،قليلةأيامفىالزائفالعلممبادئتعلميمكن،نموذجية

ضخامةبسببفقطذلككانإذاطويلا،وقتاحقيقىعلممبادئتعلميستغرق

عليه.القائمةالمعرفةمجموعة

بحثمجالاتيستعملإماالموثوقالعلمأنمؤداهالذىالخالثوالشرط

الواقعيةالعلومتصنيفاقالقائلةالحقيقةعنيلزميغذيها،أوأخرى

تقعهل:الذاكرةلراسةلقعأينالمث!،سبيلعلىما.حدإلىاصطلاحى

الذىالفرعومامعا؟العلمينفىتقعأم،الأعصابعلمأمالنفسعلمفى

وبسببمعا؟الاثنانأمالاقلضاد،علمأم،الاجتماععلم:الثروةتوزيعيبحث

العكس،وعلىنسقا.العلومكلفئةلشكل،والتفاعلاثالجزئىاللذاخلهذا

نموذجية.بصورةمنعزلةتكونالزائفةالعلومفإن
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فيهلتحكمالموثوقالعلمانالقولفىيلالخصالذى،الرابعالشرطأما

فىالباحثونيعمللا.التالىالنحوعلىتوضيحهفيمكن،العلميةالجماعة

لا)الذينالزملاءللعاملينوالموانعالمثيراتيخلترونوإنما،اجتماعىفراغ

المشكلاتيستعيرونوهمالأمر(.غالبفىشخصيةبصورةيعرفونهم

،يقالمهمشىءأىلديهمكانوإذا؟ملاحظاتعنويبحثون،والاكتشافات

آليةهواللتافسمعللتعاونالتفاعلوهذا.الملحةالنصيحةيعدونفإنهم

العلمىالبحثيجعلماوهىونشرها:النتائجفىوالتحكمالمشكلاتللؤليد

التحقيقيجعلوهذا.لذاتهومخلدالذاتهومصححاذاتهفىشاكامشروعا

الخطألاكتشافوالاستعدادالقدرةمنأقلبالعلمخاصاللصدقالفعلى

لمعليهامصدقبلقاهاتمليئةاليوميةالمعرفةفإنذلك،ومع.وتصحيحه

العلمى.البحثمنلتشأ

كانسواء،الآنحتىالحقيقىالواقعىللعلمالمميزةالملامحهىهذه

علىعجلىنظرةنلتيالآنودعناأحيائيا.اجتماعياأماجتماعياأمطبيعيا

العلم.لقدمتدعمالتىالفلسفةنوع

الطمىللتفدمالفلسفىالفالب2ا-3

نفسيةمنطقية:الشروطمنأنواعثلاثةعلىيعلضدالعلملقدمأنأقلزح

مل!وفلسفية؟الاجتماعىوالتأييدالبحثحريةمل!واجتماعية؟الشماؤلمل!

مورتنودرسهما،الأولينالشرطينالباحثينمنكثيرودرس.الواقعية

الفلسفيةالشروطلرستقلما،العكسوعلى.الخصوصوجهعلى)7391(

والفلسفةالعلمأنمؤداهوالذى،والواقعيةالمثاليةبينالمشلزكالمعتقدبسبب
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أهمية.أقلليستالفلسفيةالشروطفإنذلكومعلتادلى؟بشكلمنفصلان

أ-أ3الشكلفىالموجزةالشروطأنهاوأقتزح

العلميةالإنسانىهالمذهب العلم

الواقعيةالنسقية

المادية

حلتإذاالعلمىالتقدماحتمالاتتخيل.العلمىالتقدمقلبأ--أ3شكل

محلالماديةوحلت،الذاتيةمحلالواقعيةوحلتالاإعقلانية،محلالعلمية

الإنسانىالمذهبوحل،الفرديةأوالكليةمحلإماالنسقيةوحلت،المثالية

الخرافة.محل)العلم(المركزوحل.الارتزاقمحل

فىتوضيحإلىحاجةفىاللتينالوحيدتينالكلمتينأنمعىللحظولعلك

الإنسانىالمذهبويفهم"و*العلميةالإنسانىالمذهب8هماالتخطيطىالرسم

الحقوقتؤكدخلقيةفلسفةإلىبالإضافةللعالمعلمانيةرؤيةبوصفههنا

المسائلحلفىالرغبةإلىبالإضافة،الأساسيةالإنسانيةوالواجبات

العالميمتنعسوفالنحوهذاوعلى.وعقلانيةسلميةبطريقةالاجتماعية

الجنسيضعوسوفء،البرىلإيذاءمهاراتهيستعملأنعنالإنسانى

منبدلاأينشتينبروفيسوريؤيدونوسوف:والشعبا!هأمامالبشرى
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فىاللاإنسانىالعالمينشغلربما،العكسوعلىسترنجلوف)*(.دكتور

الواضحةوالأملالة.الزائفالعلمممارسةإلىبالتالىوينتهى،جشعةملاحقات

الجذريةالأضرارتبريريحاولونالذينالأنثروبولوجياعلماءهى

قلقأدنىيقلقواأنيمكنلاالذينالاقتصادوعلماء،والنازيينللمستعمرين

الفجة.الرأسماليةفىالمتاصلالبيئىوالتخريبالاجتماعىللظلم

أحياناتستخدملأنهاالتوضيحمنشيئاأيضا"العلمية"كلمةوتتطلب

المذهبأوبالوضعيةإمااخللطتأخرىأوقاتوفىازدرائى،بمعنى

التىالبحثاسلزاتيجيةهىالحالىالكتابفىتفهمكماوالعلمية.الطبيعى

التالية:الحجةفىضغطهايجور

علمية.بطريقةالدراسةتكونماكأحسنيدرسللمعرفةقابلشيءكل

للمعرفة.قابلةأشياءوالأخلاقوالمجتمعوالعقل

بطريقةالدراسةتكونماكأحسنلذرسوالأخلاقوالمجتمعالعقل،إذن

علمية.

الكالشيكىلالاندمعجمفىالعلميةتعريفمعالنتيجةهذهوشقق

كلإلىتمتدأنمنبدلاومناهجهالعلمروحأن!فكرة)074،!،3891(:

1782كوندورسيهوكاناستثناء"دونمنوالأخالثيةالعقليةالحياةمجالات

الوضعيونوناصرها.واضحةصياغةالعلميةصاغمنأولهو

التى،العلموحدةوحركةلها،الامتثالفىأخفقواعندماحتىوالماركسيون

القلقعنأتوقفأنتعلمتكيفأوسترنجلوف:دكتورالكاملوعنوانهفيلماسم)0(

نوويا.مشروعايبدأمجنونجنرالحولأحداثهوتدور6491عام،القنبلةوأحب

المترجم
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منمزيجاكانتلقريبا،ا069والماضىالقرنثلاثينياتبينفيماازدهرت

فىالأخيرةالملزمةأنالسخريةإلىيدعوالذىوالشيء.والوضعيةالعلمية

كتابكانت3891،عامفىنشرهابدأالتىالموحد،للعلمالدوليةالموسوعة

النسبىالبنبوىالناروإطلاق)6291(،كونلتوماسلعلميةلئور/تلبلة

إلىبعدفيمابنفسهنأىكونأنصحيح.المعاصرةالعلمحروبفىالأول

عاموفىا/لمنمقةفقر/تهنادماوكتبالاجتماعيينالنسبيينعنماحد

ظهورفلكلودفيكلكتابالإنجليزيةللترجمةنادمةغيرمقدمةكلف9791

/لأمرليهىمجلةمراسلمنسئلوعنما3591.وتطورطلعهـصغلحقلقة

كونأجاب،علميةثورةفيهاتحدثمرةكليتغيرالكونكانإذاعما/لعلمى

!11!طبعابالتأكيد

يعرفماوتبناهأولاكانطقررهالذىالرجعىالمعتقدالعلميةولقابل

تتجاوزالمسائلهذهأنومؤداه،والمجتمعالعقللدراسةالتأويلىالئناولباسم

ولايعدولاتجريبىهولماالخاصيةتظلأنمنبدلاولذلك،العلمنطاق

الفلسفبانوالأنث!االنفسعلم،الخصوصوجهوعلى.يحصى

إلىينتميانإنهما:المناظرةللعلومالعلميانقبلالنظيرانهماالإنسانيان()أو

وشلنج.هيجلعند،الطبيعةفلسفةاببهاتنتمىالتىالفئة

الاجتماعوعالمالتأويلمدرسةفىالبارزالعضوسوتز،ألفرديقمولم

العلماءمنعأنهذلكمنوالأسوأتجريبى،بحثإدارةالفينومينولوجى،على

.والحربوالقوميةالبطالةمل!الكبرىالاجتماعيةالمشكلاتمعالجةمن

الهنودعلىميدانيةبدراسةشتراوسليفىكلودقام،العكسوعلى

لأنهمانظراولكن.بالىفىالقريةحياةجيرتزكليفوردودرس،الأمازونيين
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عنترفعاحينعلى،المجتمعاتفىوالغريبةالرمزيةالجوانبعلىركزا

الناسهؤلاءتعاملكيفتفسيرعنعاجزينكانا،المزعومالمادىأساسها

،الأرضوأصحاب،الطبيعيةوالكوارثالعجز،وحالاتالنقائصمعبنجاح

وجيرتزشلزاوسليفىكتاباتأنفىالسببهووهذا.المركزيةوالحكومات

ليسالأنهمانظرا،التقييمعلىوافقاوربماالعلمإلىمنهاالأدبإلىأقرب

العلمية.النزعةأصدقاءمن

شيءأىشأنذلكفىشأنها،العلميةالنزعةتزييفيمكنتحذير:

وبالفعل.لقرنينالعلميةالنزعةعمدغيرعنالوضعيونزيففقدآخر،

يمنعالذىالظاهراتى،القيدعلىإجبارهحاولوابينماللعلمحبهمأعلنوا

والجيناتالذراتمل!بالحسالمدركةغيروالخصائصالكائناتتخمين

فىشائعاكانالعلميةبالنزعةالوضعيةوخلط.الاجتماعيةوالقوىوالعقول

السياسة.علىأسقطأنهلرجةإلىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

0187بينماالواقعةالفترةفى،وهيبةاعتبارذاتالوضعيةكانتوبالفعل

وسبنسر.بكونتيقسمونكانواالأرجنتينيينالتقدميينأندرجةإلى0291،و

الديكتاتوربزعامةالمزيفالعلمىللحزبالفعليينالأبط!همهؤلاءوكان

1591)حتىأ876عاممنالمكسيكىالمجتمعجمدالذىديازبروفيرو

المحافظونقامالفترةهذهبعدأنهالدهشةلايثيرالذىوالشيء

المئاليةباسلتدال،المكسيكييناللقدميينإلىبالإضافة،الأرجنتينيون

الاجتماجمةالدراساتفىالفلسفىالمناخفىالتغييراتهذهوأثرت.بالوضعية

تؤثرلمولكنها،وتجنيدهمالعلماءلتريبوبالتالىاللزبية،وسياساتوالعلم

مننفسىأرىأنفقطأستطيعإذاةالطبيعىالعلمفىالبحثمضمونفى
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الشكلإلىنغددعناذلك،ومعمئالى.لالسكوبأوميكروسكوبخل!

.قدمناهالذىالخماسى

حالاتمثلاستلثائيةحالاتفى!طمنتظمايكونالخماسىوالشكل

وبرنار،،ودارون،وماركس،وأمبير،وبرزيليو!،وأويلر،ونيوتنجليليو.،

منوماركسنيوتن،)وبالفعلوكينز.،وأينشلين،كاجالورامون،وبولئزمان

آخرإلىحينمنالالهيستكملأنتوقعفلأنهنيوتنفأما.الخلاطةالحالات

العلمبيندائمايميزلمفلأنهماركسوأما.الاحتكاكفىالمبددةالتحرككمية

السابقةالقائمةإلىنضيفأنمنبدولا(.السياسيةوالإيديولوجياالاجلضاعى

منمنهمالكثيرةالكثرةوكانت.المحدثينالكيميائيينمنالعظمىالغلبية

الضعملىبالعملمفتؤنونالكيميائيينأنجزئيانلكوسبب،والواقعيينالماليين

)8018(،دالتونعصرمنذ،الكيميائيينلأنوجزئياالنظرى؟التأملمنأكثر

القديمة.للماليةالفعليةالثمرةوهو-بالرعايةالذرىالمذهبيتعهثون

متساوية:غيرالفلسفىالخماسىالشكلأضلاعالحالاتمعظموفى

عندقصيراأخرىأحيائاويكون،الماديةعندفصيراالضلعيكونأحيانا

الإنسانى-المذهبعندقصيرايكونأخرىحالاتفىفلكومع،الواقعية

أوالحكمأصحابأجلمنالمبادئخانواالذينالكبارالعلماءحالاتفىكما

منأحياءعلماءهناككانمضىقرنحتى،المثالسبيلعلى.السلطة

حيويةقوةإلىالكائننشاطمظاهركليردالذىاالحيوىالمذهبأنصار

للمجتمعالدارسينبعضيزعمأيضاالحاضروقتناوفى؟افيهكامنة

)مدرسةأ،ولكاه!-د!حك!،ده5داز6أحس!أ!ا3ولالجديدةالكانطيةبالذاليةالإقرار

أوالمعياريةالاقتصادية.النظريةالاقتصادعلماءهعظموببجل؟(التأويل
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إخفاقاتهابعدحتىفقطباللسانوالاحترامالولاءلهايظهرونالأقلعلى

النظرياتعشرالتاسعالقرنفىالفيزياءعلماءمعظموعارض؟المتكررة

قابلةغيركائناتافلزاضضدالوضعىالانحيازفىشاركوالأنهمالذرية

للملاحظة.

الحديثةالذريةللنظريةالمؤسسينمعظمأنبالمفارقةيتدممالذىوالشىء

الوضعىالخطاتبعوأ،وباولى،وبورنوهيزنبرج،،بوروخاصة(،)الكوانتم

التىالفعليةللكائنات)الموضوعى(المستقلالوجودأنكرواوبالفعل.ذاته

لمالحالبطبيعةأنهمغير(.الثالثالفصل)تذكرناجحاوصفاوصفوها

متغيراتأيةمعادلاتهمتتضمنلاوبالفعلبها.بشرواالتىالذاليةيمارسوا

منكشطهيمكنالوضعىالطلاءأنفىالسببهووهذا.سيكولوجية

إعادةيمكنوالتى،المحايدةالرياضيةالصوريةالنزعةوتترك،الكمميكانيكا

ح!ولول!(.)!6791صارمنحوعلىموضوعيةصورةفىذلكبعدتفسيرها

يمثللمؤثرالذاللةالقيم،كوبنهاجنلمدرسةوفقا،المثالسبيل)على

الملاحظيكلشفهاسوفقيمهىالزاوى،التحرككميةمل!ديناميكيا،متغيرا

فىالمرءيقرأهمالأنخطأ؟هذاولكن.المذكورةالخاصيةيقيسعندما

حالةفىكماوظيفيا،ارتباطابخاصيةمرتبطةلمؤثرقيمهىالقيا!جهاز

إعادةفإنثمومن،س!!وللا!(.!6"2مئلا،)انظر،الضغطمقياسزاوية

ديناميكيةخاصيةيمل!لمؤثرالذاتيةالقيم:المذكورةللمسلمةالواقعىالتفسير

وفقائانيا.مشهورامثالاوإليك.الخاصيةهذهتتخذهاربماالتىالقيمهى

موضوعالجسيماكتشافاحتمالهوا؟ا!ا+هه،بورنلدىالتقليدىللتفسير

فإنبرولى،عندالواقعىالتفسيرفى،العكسوعلى.،؟هالحجمداخلالحديث
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!21.فىحاضرايكونالحديثموضوعالشيءأنالاحتمالهىذاتهاالكمية

تمل!متغيراتأىتلضمنلا!الأن:لسببينالثانىالتفسيرالواقعىويفضل

يراد،الاكتشافواحتمالالحضوراحتمال،الاحتمالينولأن،بشريةأفعالا

البحثمنهجعلىيعتمدالكوانتوناكلشافمادام،مختلفينيكوناأنلهما

الكوانتون(.حالةعلىاعلضادهإلىبالإضافة

الذرىالبرنامجإفسادفىالسيئةالفلسفةتنجحلم،الكمفيزياءحالةوفى

رغممتواز:تضاربمنعمدغيرعننيوتنوعانى.اللامرئىخائلمن

الفرضىالنسقتضمنا1687الرياضياتأسسالبىنكل!كتابهأن

دفاعانفسهالعملفىنيوتنضمنفقدالواقعى،العلمفىالمبكرالاستنباطى

ولكن،سيئةلفلسفةالكبيرالباحثيخضعولا.الاستقرائيةالنزعةعنفلسفيا

الفلاسفةتضللربما،المبسطةكتاباتهفىبهاأتىربماالتى،السيئةالفلسفة

الشابة.المواهبوتحبط

فرض،المثالسبيلعلىجيدا.علماالجيدةالفلسفةلضمنلاذلكومع

أبقراطأياممندالطبىالنفسعلمئبناهالذى،النفسىالعصبىالتطابق

لوظائفنماذجوضعأوالتجاربأداءعلىالفيزيائيينيساعدلم،وجالينوس

كونهممنأكثرمجربينكانوا،قليلةاستثناءاتمعالفيزيائيينلأن،المخ

علميين.باحثين

كان،المثالسبيلعلى.الاجتماعىالعلمفىممالالةحوادثووقعت

الجدلىالمنهج"3استعمالزعمرغمأصيلامهمااجتماعياعالماماركس

للغايةالمشوشينالفلاسفةأحدوهو،هيجلمنتعلمهالذى)الأنطولوجيا(

فىأصليةإسهاماتالماركسيينمنقلةووضعت.التاريخفىوالبغضاء
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النسقيةالماديةطريقتهمبفضلالتأريخوعلمالآثار،وعلمالأنلزوبولوجيا،

.!(اح!+!داهط!31+،979أص!!!63"2مثلا،انظر)العلمية

أنطولوجيارخرفةالماركسيونالفلاسفةيتجاورلم،العكسوعلى

وليسالللقينهىكانتمهمتهملأن،المعنىمنالفارغةالجدلميةماركس

السقوطبعدحتىالماركسيةالمدرسيةممارسةعلىحافظوالقد.البحث

5!ول!!(.ا!الاول!4"!ل!ه*8891مثلا)انظرالسوفيتيةللشيوعيةالمدوى

جديدةكانطيةبصورةالمبكرفيبرماكسعملاقترانرغمممالالة،وبصورة

واحتراماولاءأظهرأنهرغممنهامتحرراالناضجعملهكانفقد،الذاتيةمن

لا!(.حهول)!7"2اللاعلميةالفلسفةلهذهفقطباللسان

إذا3!535ح33أء7لقدميةبأنهاتوصفربماالفلسفةأنالقوكوخلاصة

كانتإذاحع!س!353أ7حرجعيةبأنهاوتوصف،المعرفةلتهدمعلىتشجعكانت

التقدم.هذاتعوق

الزائفالطم3-ا3

كانسواء،الحقيقىالواقعىللعلمالمميزةالملامحالآنحتىأوضحنا

المميرةالسماتنسجلالآنودعنااأحيائيااجتماعياأماجتماعياأمطبيعيا

ء!ولول!حأعه!ع،49002.38991-د05!حولفىفلكمنالمربد)تجدالزائفللعلم

3891،ك!لاي!د!2!وأ؟7"ءولس!ع2!و7ح،عمم!كة2!و8،كثا15"س!*2991).

المسجلةالشروطبعضعنتحيدالوقائعمنلمجالالزائفةالعلميةوالمعالجة

فربما.ذاتهالوقتفىعلميةنفسهاتسمىحينعلى-أ،13الجزءفىآنفا

ربماأو.واضحةغيرأفكارالتضمنربماأومشمقةغيرالمعالجةهذهتكون

أوالغريبالإبعادمل!لضاما،الاحلغالبعيدةلموضوعاتواقعاتفثرضك

585

http://www.al-maktabeh.com



عنالمستقلةوالعقول،الفطريةوالأفكار،الأنانية-والجيناتالعقلى،التحريك

الوقائعبأنالمنكورةالمعالجةشملموربما.الآليةوالأسواق،والميمات،المخ

عنوتعجزمعا.بالصفلتنتتصفأوغامضةأوماديةلاعنهانتحدثالتى

معيبةتجريبيةإجراءاتتؤدىوربما.سابقةعلميةاكلشافاتعلىلقومأن

ربماأوا،النفسىالطبفىاالحبربقعةاخلتاراتمل!خطيرنحوعلى

أو،الاختباراتنتائجتزبفوربما،حاكمةجماعاتتتضمنأنعنتعجز

تماما.التجريبيةالاخلتاراتعنشمتغنىربما

تغييراتهافإن،تطورتوا!نلتظور،لاالزائفةالعلومأنفلكعلىزد

أن)235.6191(جونزارنستيخبرناالنحوهذاوعلى.البحثمنتنشألا

أعيد"91،عامفىأولاالمنشور،الأحلاملنهسيرعنلفرويدالأساسىالعمل

أساسى،تغييروقتأىفىعليهيطرألمفرويدحياةفىمراتثمانىطبعه

الاقتصادعلمعنلقريباكهذاشيئاتقولأنوتسلظيع*ضرورىتغييرولا

0187عامفىنشأتهمنذراكداظلالذىالجديد،الكلاسيكىالمجهرى

ميلتونبالنصرمبتهجاصرحكما،الرياضيةالزخارفبعضباستثناء

)1991(.فريدمان

مع،الأخرىالمعرفةفروععنمميزنحوعلىمعزولةالزائفةوالعلوم

ذلكعلىوالشاهد،شقيقةزائفةعلوممعأحياناتلزاوجأنيتصادفقدأنه

العلومتحاولبالنقد،اللزحيبعنوبعيدا.النفسىالتحليلىالتنجيمعلمهو

إنهاإذ:الإقناعوإنماالصدقعنالبحثليسوهدفهاالاعتقادالثبيتالزائفة

يكونحينوعلى.رحلةدونومنأسفاردونمنقادمينوجودتفلزض

مشكلاتالمهمةاكلشافاتهمناكتشافكلويثير،بالمشكلاتمليئاالعلم
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أخرئبعبارةنلكتضعأنشئتواق.باليقينالزائفونالعلماءيشح،إضافية

لالأنهعاقراالزاثفالعلميكونإضافيا،علماالعلمينجبحينعلىفقل

أنالزائفللعلمالأساسيةالمشكلةأنالقولوخلاصةجثيدة.مشكلاثيولد

أنفىالسببهووهذاموجوداغيرأوخطيرنحوعلىمعيبأنهإمابحثه

عنواحداقانونايقدملم،العلمىالبحثخلافعلى،الزائفالعلمىالتأمل

المجتمع.أوالطبيعة

التشخيصصعبةتكونوالممارساتالمعرفةفروعبعضرفإنفلك،ومع

البايزىالإحصاءوعلممكثفا.استعمالاصحيحةرياضياتشمتعمللأنها

نظريةيستخدمانلأنهما،الموضوعصميمفىحالتانالاستقرائىوالمنطق

إلىينسبانهاولاالقضايا،إلىالاحتمالاتينسبانولكنهما،المعياريةالاحتم!

يفعلاهأنمنبدلابتعسفهكذايفعلانوهماوالحوالث(،الواقع)حالاتالوقائع

أيضايخبراننالافلكإلىوبالإضافة.وواضحةلاشخصيةقواعدمعبالانسجام

علىصالقايكونأنمنبدلأاحلقليايكونعلمياتخميناانبالقوليعنيانهبما

ويخبرلا.سابقةمعرفةضوءعلىمعقولايكونأو،معينةمعطياتضوء

شخصلدىلكونالتىالئقةيقيسالاحتمل3بأن!طالبايزيونالإحصائيون

مثلا"،غداتمطرسوفالسماءأنقضية،معينةقضيةصدقفىمعين

المذهبفا!نعلم،بأنهيوصفلاالرأىمجردمادامولكنحء!7،3(.)3.5491

جمنةالاستقرائىالمنطق،ذاتهوللسببح!+ول!(.8"2الأرائفعلمئالبايزئ

أيضانسببوبرأنالسخريةإلىيدعوالذىوالشيء.الزائفةالدقيقةالفلسفةمن

الاستقرائى.المنطقبحقهاجمبينماالقضاياإلىالاحتمالات
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المادةدراسةفىاللامادبة31-4

الحقيقيةالفكرةبرفضالعلملمعاداةالحديئةالحركة)0171(باركلىبدأ

تبدأالمعرفةأنفىفكرفقدجذريا،تجريبيالكونهونظرا.المادةعن

وهذا.مسوغغيرتأملهوالإحساسيتجاوزشيءأىوأن،بالإحساس

إلىبالإضافةخارجيةأشياءشمببهاالإحساساتبعضأنافلزاضيتضمن

خاصيةمتل(،العارفةالذاتعنالمستقلة)أوإليهاالأوليةالخصائصنسبة

الميتافيزيقاأخضعباركلىأنالقولوخلاصة.للحركةنيوتنقوانيناسليفاء

اللامادية.استلزمتواللاواقعية:جذريةتجريبيةلإبستمولوجيا

لتنوابأنهمذلكوماخ،وكانطهيومحذوالمنطقيونالوضعيونوحذا

وهو،وحده47191(ماخولكن.المادةمفهومورفضواالظواهرمذهبأيضا

منشيءيوجدلاأنه"إثبات"حاولالبارز،التجريبىوالسيكولوجىالفيزيائى

التالى.النحوعلىمحاولتهوجاعت.خاطئةالماديةتكونثمومن،المادةقبيل

=القوةأعنى،خاصةللحركةالثانىوالقانون،نيودنميكانيكاعلىماخركز

)ولم"كتلة"لهبوصفه3!المادىعرفذلكإلىوبالإضافة8آلشمارع.الكتلة

الكلالةمفهومأنإثباتإلىوسعى(.الكهربائيةالديناميكابوجودأيضايعترف

الحاجة.عنزائد

لجسمبرجداالخاصةالحالةبتحليلقام،الهدفهذاماخيحققولكى

ا-تأق:الثانىنيوتنقانونيقرأالحالةهذهفى.وثبةفىيشلزكانمرتبطين

2/ت-=2ك\/كتسلالزمالمعادلاتوهذه2.-ق-أق2،ت2ك-2قا،ت

لنسبةالسلبىالمتباللتساوىالكتلنسبةانالصيغةهذهوتقولأت

يفتزضإذ،حاسمبعمليقومماخولكن.الآنحتىجيدوالأمرالتسارعات.
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يدمجفهو:النسبيةالكلالةمفهوم"تعرف"نيوتنلقانونالمعينةالنليجةأن

المعرف-"المعزفللصيغةالواضحالتعريفومادام.والاصطلاحالقانون

غيرالمادةمفهومأنماخيستنتج،الحاجةعنزائداالمعزفيجعلبه"

خاطئة.الماديةتكونولذلك،ضرورى

أنأيضاأعلنوإنمالماخ،الوحيدةالمنطقيةالزلةليستهذهأنعلى

الجانبأناعتقدقدومادام"القوة".تعرف3=ء.+،ت".ك=قالصيغة

عنزائدالقوةمفهومأنأعلنفقدالشمارعات،نتاجهوالصيغةهذهمنالأيمن

مبتهجاماخصاحالنحوهذاوعلىالكدالة.مفهومشأننلكفىشأنهالحاجة

وفخت،بوخنر،عندالميكانيكيةالماديةلدئ"والقوة!المادةلتيننبحبأنه

العالثةوعكس،بالتعريفاتالقوانينماخخلط،موجزةوبعبارة،وموليلشوت

بميكانيكاضحىوهكدأالكينماليكا".تسللزم"الديناميكاالصحيحةالمنطقية

والشيءص!!،أداكاأ.6691فىذلكعنالمزيد)تجدالمثالىالمذبحعلىنيوتن

ماخرؤيةلتنتالفيزياءفىالمدرسيةالكلبمنكثرةأنللأسفيدعوالذئ

مفاهيمأنالكتبلهذهالمؤلفونيدركولم،الكلاسيكيةللميكانيكاالمعيبة

قابلة)غيرأوليةمفاهيمهى،نيولنميكانيكافى،والقوةوالكللةالشمارع

3(.حء!دا57913)انظرالمناطقةألتتكما،تباللىبشكلومستقلة(،للتعريف

قدمعندماحدثتالفيزياءعنالماديةالصبغةلنزعالأخرىوالمحاولة

فىأثرتالنظريةهذهبأنالزعموجرى:التثاقلفىنظريتهأينشتين

هوالنظريةتفعلهماا!نإذ:خاطئزعموهذاللفيزياء.الهندسيةالصياغة

المسمىك!الهندسىالممتديصفهمتشعبطريقعناللثاقلىالمجالتمتيل

،+الضغطقوةمملذطريقعنبدورهيتحددالأخيرالممتذهذاولكنهكذا.

للصيغةووفقا،الزمان-المكانفىوالمجالاتالجسيماتتوريعيصفالذى
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أنيجب،اتجاهأىفىقراعتهايمكنالصيغةهدهومادامت3قأ="+!

ماعكسعلى،وبالتالىالآخرمنهماالواحديشكلوالمكانالمادةأننستنتج

عندالتثاقلنظريةتحققلامرة،ذات)7391(وويلر،وثورنميسنر،رعمه

.المادةفىالزمان-المكانبنظريةكليفوردوليمحلمأينشتين

علىإشرافهإلىبالإضافةالعملفىبورنيلززميل-ويلروكان

الفيريائيينكلفىمثابرةوالأكثرخيالاالأوسع-فينمانريتشاردرسالة

أن0691عامفىاعتقدإذ.المادىالتنيننبحعلىصممواالنينالملضيزين

ورغب؟الفارغالمنحنىالزمان-المكانهىالفلزيائىالعالمفىالبناءمادة

ولكنالخالصة!الهندسةعنبعيداكلالة"بناءفىالخصوصوجهعلى

المجاللقسحلملأنهالتجحلممركز،نحوالاملذادديناميكا،نظريته

،والنيوترونات،والبروتولاتا!كلزولاتمل!2/لفهاالتىللجسيمات

قوالبهىالقضاياأن0791عامفىويلرأعلنوبالتالى.والنيوترنيوات

أيضا.ينجحلموهذا."للمنطق*تجلياالفيزياءتكونولذلك،الكونفىالبناء

هو،المعلوماتوحدةأوالبتبأن5991عامفىويلرصرح،وبالتالى

الحالاتكلوفىحمهكاما.للاه.)كاأء4"2)انظرالأولىأوالأساسىالعنصر

وحداتمنمؤلفةتكونسوفطاقةلضلكالتىالفيزيائيةالكائناتالئلاث،

لمأنهذلكمنوالأسوأ.الطاقةحفظمبدأعنتحيدوبالتالى،فيزيائيةغير

مشكلةأىآنفاالمذكورةالدونكيشوتيةالثلاثالمحاولاتمنمحاولةتحل

المذكوراللتينخدشفىحتىمنهاواحدةأىلتجحولم،فيزيائية

بأنوالرعم.للمادةالأساسىالعلمتظلالفيزياءأنالقولخلاصة

عنينحرفوخيالفيثاغورى،خيالهوفيزياءتخفىربماالزياضيات

وحقائقده!،3؟4آهكا!!3ولهالعقلحقائقبينليبنلزأقامهاالتىالثنائيةالقسمة

3"أل!أ.مهح!م4الواقع
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والتجارةالطم،والخيللواقعاللاوعى:استكشاف13-5

اللاوعى،اكتشفأنهفرويدإلىينسببأنجرتقدالعادةأنرغم

إجراءاتممارسةعنسحيقرمنمنذتكلمواالناسأنالمحققفالشىء

ليونهاردقالالتنوير،عصرمنلضفوفىلقكيردون"منمعينةعقلية

فونهيرمانكتببقرنذلكوبعد"أعرفمماأكثرقلمى"يعرفأويلرة

ونشرلاواعية.اسدذلالاتعن،عظيمآخرموسوعىوهوهلموللز،

مبيعاالأكثرالبارركتابههارتمانفانإدواردنفسهثقفالذىالفيلسوف

كتابهوفى.عمرهمنعشرةالثالثةفىفرويدكانعندماللاثمعور،

السعيد"الانقطاععنجيمسوليمكلف0918/لنفسعلممإدئالكلاسيكى

أثبتالحالبطبيعةوللعملللذهابالدافئالنوممغادرةلنايليحالذىللوعى

)وليستجريبيةبصورةأ409عامفىنوبلجائزةعلىالحاصلبافلوف

تلقائىبشكلمعينةأفعالأداءتتعلمأنشمتطيعالحيواناتأن(الزعممجرد

الأكبرجانبهافىالعقليةحيالتابأنالزعمهوفرويدفعلهوماواع(.)غير

رغبالتاعنتكشفالأحلاموأنأبدا*،يكذبلا"اللاوعىوأن،واعيةغير

يقلزحولمملائما.لنهسيرامحللمن"مفسرة"تكونأنشريطة-الواعيةدون

تكونكثيرةأحلاماا!نالقائلةالحقيقةعنالطرفغضوإنماللتفسبر،قواعد

التجريبى؟للاخلتارتخميناتهأبدايخضعولم؟عقلانيةلاحتىأوواقعيةغير

القراء.سذاجةعلىعولوإنما

كئيرانجأن()"الفرويديةالبافلوفيةالدعوىفىالمرءيشكلاحينوعلى

بالأحلامالجالونالعلماءيتمسكلا،واعيةغيرمعظمها،وربماأفعالنا،من

فرويد،خيالاتومعظم؟المعملفىالحلمتدرسقلةأنرغم،رهبةفى
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اريكيكونأنالمحتملومن.التكذيبنصيبهاكانأوديبعقدةوبخاصة

التحليلظهوربأنتمسكالذىالوحيدالباررالعالم2()363.6!وكاندل

شورلزمثل،النفسىللطبالجادونالمؤرخونأما.ثورةكانالنفسى

)والسخيفالجامحالتأملاسلتدلتلأنها،مضادةثورةأنهافيعرفون)7991(

عامفىرسميةبصورةولدالذىالتجريبىالنفسبعلمالأمر(غالبفى

النفسىالتحليلعياداتمنآلافيوجدحينعلىأنهالمحققوالشيء9187

بدأأنمنذوقتألىفىالنفسىللئحليلمعامللتشألم،العالمحولالمربحة

أقلالنفسىالتحليلأننجدالناحبةهذهومن91ههعامفىمدرستهفرويد

.(الشاذدالظواهرنفسعلماالباراسيكولوجيامنحتىعلمية

منتصففىإلاالواعيةغيرالعقليةللعملياتالعلميةالدراساتتبدأولم

العمياء.والرؤيةالمنفصلالمخمرضىعلىبملاحظاتعشرالتاسعالقرن

المقطعىالتصويرمتل،المنوعةالمخلضويرولقنيات،الحينذلكومنذ

الوظيفىالمغناطيسىبالرنينوالتصوير+5!البوريتروناتانبعاثباستخدام

أومابشيءيحسشخصكانإذامماالتحققالممكنمنجعلتأولالاا،

ذلك،إلىوبالإضافة.يعرفهأوبهيحسبأنهمدركغيركانإذاماأوبعرفه

غيربطريقةالعقليةالعملياتهذهمتلموضعتحديدالتقنياتهذهجعلت

يستشهد،لمالذى)8991(ودولانوأومانموريسمقالهووالمثال.عدوانية

عليهنلتيودعنا.النفسىالتحليلفىدراساتبأى،الدهشةيئيرلانحوعلى

خاطفة.نظرة

بالانفعالاتيحسالذىالمخمنجداالصغيرالجزءهىاللوزةإن

النظامهذايصابوعندما.والغضبالخوفمل!والقديمةوالقويةالأساسية
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توقفاالنموعنلتوقفللشخصوالاجلقاعيةالانفعاليةالحياةفإن،بأذى

انبعاثباستخدامالمقطعىبالتصويراللورةنشاطمراقبةويمكنخطيرا،

الشخص،انفعالاتيلتينأنللمجربالوسيلةهذهولتيحع:+5البوزيترونات

العصبىالنشاطهذافإنذلكومعاللورة.منجانبأىفىأيضاويحددها

فقطالمخلتصويريمكنالحالةهذهوفىالواعى.المسلؤىإلىيصللاربما

.المساعدةيقدمأن

غاضبوجهبسرعةعادىشخصعلىعرضإذا،المثالسبيلعلى

كلمنخالقناعمباشرةذلكبعدعليهوعرضمستهدفا،مثيرابوصفه

ذلكومع.الأولوليسالأخيرالشيءيمررفسوفالمشاعر،عنتعبير

مرتبطاالغاضبالوجهكانإذابأنهيخبرنامخلالفة.بقصةاللضويريخبرنا

لملوحتىالهدفينشطهااللورةفإن،بشدةملقدضجيجملو،بغيضبمثير

يعرفهلاشيئااللورة(!اتعرف،موجزةوبعبارةرآه.بأنهالشخصيلذكر

النفسىالتحلبلأصحابوبستطيعكان(.وأينماكانمن)كائناالوعىعضو

يفعلونلاولكنهم،لأبيهالذكربغضشدةلقياسالفعلىالمنهجهذااستعمال

مخ.بلاثمومنمثالى،لديهمالنفسعلمبأنذلك،المخفىيعلقدونلالأنهم

التنجيمفعلمالمرء،شاءمتىالزائفالعلمأملالةعددمضاعفةويمكن

وعلم(،الشاذةالظواهرنفسعلماوالباراسيكولوجياالقديمةوالكيمياء

المثالية،والمعالجةوالتغطيس،(،العلمية)أوالإبداعيةالإبداع"وعلم"،الطباع

2+يا!،8591ول!"4أمثلا)انظررائفةعلميةعامةبصفةتعلتروالميميات

نطاقعلىالمقبولمن،أخرىجهةومن8291-ع،لم3لمءحألملمءك!3لململم4أول3ع.)3

علماللاوعى،علمواسعنطاقعلىيعلترالذى،النفسىالتحليلأنمحدود
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العلوملضورالدىالشروطيستوفىكانإذاممانتحققودعناأيضا.مزيف

1301للجزءوفقاالناضجة

علمكلفىوالمنهجيةالأنطولوجياعنالنفسىالتحليليحيد،بداية

لأعمالالإنجليزيةاللزجمةفىالعقل")3النفسبأنيتمسكوبالفعل.حقيقى

طريقعنيظهركما،الجسمفىتؤثرأنيمكنذلكومع،لاماديةفرويد(

يستطيعآلياتأىيقدملمالنفسىالتحليلولكن.الجسديةالنفسيةالتأثيرات

أنفحسبيقرروإنما:المادىالكائنحالةيغيرأنلهاوفقااللامادىالكائن

أصحابمادامدوجماطيقية،العبارةهذهذلك،إلىوبالإضافة.الواقعهوهذا

تجريبية.اختباراتأىينجزونلا،النفسعلماءخلافعلى،النفسىالتحليل

وعلمالتجريبىالنفسعلممنالنفسىالتحليلشديدافصلانفسهفرويدوفصل

علمكليةفىالدراساتمقررأندرجةإلىهكذاالأمروكان.الأعصاب

معرفى.فرعأىفىمقرراتأىيتضمنلممخططهوضعالذىالنفس

/لأحلام،تفسليرفرويدكتابعلىالأولالقرنمرورلتمييزمحاولةوفى

نيويوركفىالمحللينمنلستةمقالالنفسىللتحلللىلدوليةلمجلةنشرت

ىأفىتجريبىاخلتارأولعناللقريرزعمواالنين!؟!ولكا!(أء.*)مه!2

تجربةليستهذهوبالفعلواحد،قرنغضونفىالنفسىالتحليلفىوقت

هؤلاءفإنثمومن.حاكمةعلميةجماعةتتضمنلامادامتالإطلاقعلى

كانتلوحظتالتىالتحسيناتأناستنتاجفىالحقلديهمليسالمؤلفين

يستفيدلاالنحوهذاوعلى.فحسبلالقائيةتكونأنيمكنإذ،المعالجةبسبب

هذايكونأنعسىمايعرفونلالأنهمالعلمىالمنهجمنالنفسيونالمحللون

علىفقط،تدربواوإنماالعلماء،يتدربكمايلذربوالمذلكومع.المنهج

طبية.مهنةأصحاببوصفهم،الفروضأفضل

495

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تحظىالتىالشخصيةلاكانجالطالفرنسىالنفسىالمحللهووها

النفسى،التحليلبأنويتمسكبهذايعترفالحداثةمابعداتجاهفىبالاعجاب

وأخيرا،الثرثرة!!فنةتامبشكلبيانيةممارسةهوعلما،يكونأنعنبعيدا

ومؤثرةصحيحةنظرهموجهاتأنيزعمونالنفسىالتحليلأصحابمادام

صارمة،سريريةتجاربأوتجريبيةاخلتاراتلأىإخضاعهادونمنمعا،

بهايلترمأنيلؤقعالتىالعلميةبالأمانةيتابعونإنهمالقولعليهمفيتعذر

لاالنفسىالتحليلأنالقولوخلاصةأحيانا(.أقدامهمرلتلو)حتىالعلماء

النفسىالتحليل،النطاقواسعالاعلقادعكسوعلىعلما.باعتبارهيوصف

العلمىالمنهجمنيسلفيدلاأنهفقطالسببكانإذامخفقا،علماحتىليس

مشعوداسريرىنفسعلممجردهووإنما.المضادةالأملالةويتجاهل

لنأملىالتطورىالنفسمحم13-6

إلىواضحةدارونعندالتطورنظريةفيهاظهرتالتىاللحظةأصبحت

شيءيوجدلا7المشهورةلوبزونسكىثيودوسيوسبعبارةيق!أنهدرجة

أنالأسفإلىيدعوالذىوالشيءاللظور"ضوءعلىإلاالأحياءفىمفهوم

منداروننظريةحرفتوبالفعلدائما.واضحاليسذاتهبالتطورالمراد

البقاءفىيكمنالتطورأناعلقدالذىسبنسرهربرتحرفهافقد.البداية

وحرفها.المركبإلىالبسيطمنالعاماللقدمعلىالأملالةوضربللأصلح

انالقائلةالقديمةالأسطورةتؤيدأنهازعمواالذينالاجتماعيونالدارونيون

بأنتمسكالذىداوكنزريتشاردوحرفها.الثمفىلؤجدالاجتماعيةالمكانة

ذاتها،تخثموالتىذاتهاتكررالتىالجيناتفنسلسلةجوهرهفىهواللظور
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الفكرةوهىبالمفارقةيشممالحيةللكائناتالحقيقىالوجودأندرجةإلى

أنزعمالذىدينيتدانيلوحرفها.الحاجةعنرائداالأحياءعلمجعلتالتى

غيرقواعد!واحسرتاهالحسابقواعدأى،بخواررمياتيسلزشداللظور

التطوريةالأحياءهوالتطوريةالأحياءفىالأخيرالمريفوالشيء.محددة

ل!ه؟!3!(.لم!.ا!299،1!ول33،لم!2أ!!!اولم3!م!2)انظرللجثيدالمسايرة

ولظورهاالعقليةالقدراتأصلاستكشافهوالفرعلهذاالقيموالهدف

الغيرةمثلاجتماعيةمواقفإلىبالإضافةالأخالثى،والحكمالكلامملو

المستخدموالكشاف.والاغتصابالمحارمزلىواجتنابوالسيطرةوالإيثار

،بالجيناتمحكومانوالسلوكالعقلإنالقائكالفرضهوالاستكشافهذافى

بالكائناتالمتعلقةالمستوياتعندللتغيراتحساسةغيرتكونبدورهاوالتى

والعقل.الجزىءبينوسائطتوجدلنأنههذاومقى.والاجتماعيةالحية

،وهناكهنايوجدلاالبدائىالإنسانمادامبأنهالاعتراضللمرءويجوز

التطورىالنفسعلمفإنالأفكار،تحجرتولاتتحجر،لمالأمخاخومادامت

أصحابولكن.مسليةحكاياتلتفيقعلىيقتصرثمومنالاخلتار،يقبللا

وتشكلت،بدائيينلانزاكنحن:صريحةإجابةلديهمالتطورىالنفسعلم

النموعنالبشروتوقف)بلستوسينى(الأفربالحديثالعصرخلرعقولنا

يتعينماوكلحية.أحافيرجوهرنافىإننالنايقولونوبالفعلبعيداعهدمنذ

اكتشافهوالحاليةوالسلوكيةالعقليةالسماتلتفسيرنفعلهأنعلينا

الأسطورية.الصيادوجماعاتالبعداءأسلافناواجهتربماالتىالمشكلات

عنالاختلافتماممخلالفةالبعداءأسالكناظروفبأنشخصكلويسلم

البشرية-الطبيعةأنلنايؤكدونالتطورىابخفسعلمأصحابولكنظروفنا.
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(الخاص)الفرضالمجاكمحددةالخواررمياتمنبفئةتعرفالتى

لتغيرلم-البعداءأسلافناواجههاالتىالمشكلاثعلىللتغلب"المصممة"

أنوحسبكذلك.نحوأوالسابقةالعامالألفمائةمدارعلىمهماتغيرا

وهذه.الأفربالحديثالعصرفىعشناإذاونفعلونفكرسنحسكيفلتخيل

القصص!عشراتاللظورلىالنفسعلمأصحاببهاألفالتىالطريقةهى

سمةكلتفسيرلذعىالتى،والسيطرةالجنسحولالأغلبفىوتدور،الفالتة

نجد،المثالسبيلعلىنقائصنا.لقسيرأيضاوتدعىتقريبا،واجتماعيةعقلية

عاليةبسرعاتتتحركالصغربالغةمرئيةغيرجسيماتتخيلالصعبمن

أنالواضحومن.الحركةبطيئةمرئيةأشياءمعصممتقدعقولنالأنجدا

والكيميائيينالفيزيائيينأنفىالسببتفسيرفىيخفقالتخمينهذا

المجهريةالفيزيائيةالكائناتمعالجةفىبراعةأكئرالمحدثينوالأحيائيين

الحجرية.الفؤوسلشكيلأوالرماحرمىمن

لعلمالأساسيةالافلزاضاتمنفقطخمسةعلىخاطفةنظرةنلئيدعنا

ودراسة،الشعبىالوراثةعلممنمستمدالأولالافلزاضالتطورى.النفس

الشعبىالنفسوعلم،الشعبيةوالأنثروبولوجيا،الشعبيةالحيوانىالسلوك

)أ(القائلالثلاثىالافتراضهووهذا.الخصوصوجهعلىالنفسىوالتحليل

فىالذكوركليرغبو)ب(حيوانى،سلوكلكلالأولالمحركهوالجنس

كلتفضلو)ج(،الإمكانقدرواسعنطاقعلى(جيناتهم)أومنيهمنشر

فرية.أفضلإنتاجفىيرغبنلأنهنالأغنياء()أوالأقوياءالأزواجالإناث

نهايةفىمتأصلةالثوافعكل)أ(أنمسبقالكترضبدورهاالافتراضاتوهده

بدلاواعياسعياالجنسإلىدائماشمعىالحيواناتكلو)ب(،الجنسفىالأمر
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إلىيؤدلىالجماعأنتعرفلأنهاهكذاتفعلوهىو)ج(غريزيا،يكونأنمن

والظمأوالجوعالخوف)أ(أنجيداالمعروفمنولكنالأمرآخرفىالحمل

عالفةو)ج(غريزى،الحيوانىالسلوكمعظم)ب(و،الجنستفوقلوافع

بعيدعهدمنذالناسمنمحتملشكموضعكانتأنهامع،الحملالجماع

لازاروعملطريقعنعشرالثامنلقرنفىإلاتجريبيالتعززلمجدا،

فىيشتركانوالبابافرويدأنالقولوجملة.الضفادععلىسبالانزانى

التطورى.النفسعلمأصحابيميزالذلىبالجنسالمتعلقالهاجس

كمبيولزالعقلأنهواللظورىالنفسلعلمالاخرالأساسىوالافتراض

عنالأحيائىغبرالرأىهذارفضناولقد.فطريةخوارزمياتعلىيعمل

بينالضخمةالاختلافات)أ(يتجاهللأنهعشر،الثانىالفصلفىالعقل

الطبيعيةوالموضوعاتوالخواررميات،الكمبيوترأجهزةمل!المصنوعات

،المبادرةوروحاللالقائيةو)ب(فيها،المتأصلةالطبيعةوقوانينالأمخاخمل!

لمثيراتاستجابةتأتىلاوأفعالأصليةأفكارابتكارعلىالقدرةوالإبداعية

المعرفةدعوىفإن،ذلكإلىوبالإضافة.الاجتماعىالنشاطو)ج(،بيئية

إلىبالإضافةالأنمائى،النفسوعلمالأعصابعلممعمشمقةغيرالفطرية

تقريبا،شىءبكلجاهليننولدنحن:والمعلمينالآباءخبرةمعاشماقهاعدم

شيء.أىتعلمبعضوزودناقدأننامع

منمؤلفالعقلأنهوالتطورئالنفسلعلمالثالثالأساسىوالافتراض

كمبيوترأجهزةأوبعض،عنبعضهاالمسلقلةالوحداتآلافأومئات

وتحديدالمخادعيناكتشافمل!معينةمهمةمنهاجهازكليؤدى،دقيقة

والانفعالىالإدراكىالأعصابعلممنونعرف.المحلضلينالأزواج
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أنظمةمل!،متخصصةفرعيةأنظمةمنبالفعلمؤلفالمخأنوالاجتماعى

مستقلةليستالوحداتهذهأنأيضانعرفولكننا.والأصواتالوجوهإدراك

علىفقطيعتمدلاأنهتجدمئلا،الحسىالإدراكخذبعض.عنبعضها

انتظرناإذا،وبلتالى.والتوقعالذاكرةعلىأيضايعتمدوإنماالحاليةالمثيرات

المارةمنكليرهويةتحديدفىنخطئفإننا،شارعناصيةعلىماشخصا

المتوقع.الشخصبوصفهم

هوله،المميزوالفرضالتطورى،النفسلعلمالرابعالأساسىوالفرض

العصر+بيئةمعللتعاملالطبيعىالانتخابطريقعن"صممتعقولناأن

فىعامألفخمسينمنذوانتهتعاممليونىمنذبدأتالتى"الأقربالحديث

ينكرإنهإحداهاتقول.الزعمهذاتواجهعديدةمشكلاتوهناك.الماضى

إنهأخرىمشكلةوتقولوالئجريد.بالعقلانيةيمتازالذىالحديثالعقلوجود

منبكثيرأفضلالمدنيةغابةفىأمورهيدبرمعظمناأنحقيقةيفسرلا

معرفةالمبدأحيثمنالمستحيلمنأنهالثالثةوالمشكلة.البريةفىلتبيرها

ثمومنالبعداء،أسلافناواجهتالتىهىالدقيقةالباقيةالمشكلاثأى

ولسنا،متعلميننولدفنحنانتخابها.تمالتى(الوحدات)أوالعقليةالقدرات

بيئاتمنبيئةأىعنكودع-متكيفينولسنا،للتكيفقابلينونولد؟مئقفين

نطاقعلىالمعروفةوغيرالأمدعليهاطالالتىالأقربالحديثالعصر

ضخمةلتغييراتخضعتقدتكونأنيرجحعرضى،بشكل،والتى-واسع

أنالصحيحمنليسآخرا،وليسوأخيرا،.السنينآلافمنقليلعددكل

على.الماضيةعامألفالخمسينمدارعلىتغييربلاظلالوراثىطاقمنا

الناسبعضفىظهرتالطفولةبعداللبنهضمعلىالقدرة،المثالسبيل

995

http://www.al-maktabeh.com



والبقرالمعزترويضومعخلت،عامآلافخمسةمنيقربمامنذفقط

آلافعشرةمنذالزراعةاكتشافأحدثهاالتىالجينيةالتغييراتمن)والمزيد

.،أ!!؟ءهصا(4،أ*ع!كاه!ول4أول!9002فىهتجد،لقرياعام

النظريةإلى)بالإضالمحةالتطورىالنفسلعلمأخرئمسلمةهناكوأخيرا،

ليسالإيثاروإن،جوهريةبصورةأنانيونإننالقولالثعيارية(الاقلضالية

أشناالمفترضمنفقلأخرئ،بعارةذلكلضعأن!شئتوان.ذكيةأنزةإلا

خربنلا6نفعللابأتاذلكأقوياء،مبادلبننكونأنمننجدلاضعفاءمبادلون

يتجاهلالفرضوهذا.المطافنهايةفىيردوهأنمنهمنلؤقعلأنناإلاشيئا

.الخصوصوجهعلىوالعاطف،الاجتماعيةوالعواطصالارتباطعواطف

الحيواناتأندائماالحيوانلسلوكالعلميةالدراسةأصحابويعرف

منتوجدلنالأمد،طويلةروابضيؤدهـإلىتعاونفى"شملثمر"الاجتماعية

أنأيضاباالحديثةوالتجربةالملاحظةوأتبلت.حيوانيةمجتمعاتدونها

)مثلاحقيقيةبصورةالإيثارعلىدائةأفعالفىيشلزكونوالفقارياتالبشر

لقعلوإنماحذر،تروبع!فقطليسهكذاتفعلوأنها5(؟أأولأ5.اكاأس!5"2

الثثلسبيل)علئالتعاطفوبشبالأمر،غالبفىغريزيةبصورةهكذا

إن7(.8!ل)297والدلىتعبيرحدوعلى3!(.ح031ولول*44ح)!4!الا2"2

تعطىلأنهاجيدةبصورةتعملاكية11أنهوالإيثار-التعاطفعالفةجمال

".الآخرينإسعادفىعاطفيادعماالأفراد

النف!مرعدمأصحاببهايلتاهىالتىالاكتشافاتتكونأنعسىما

نموذجية،بصورة1()ول!(..33)4"2يفضلونمماعينةإليكالتطورى؟

يقينعلىليسوالأ!هموذلكالأبويةالعنايةفىالنساءمنأقلالرجاليستثمر
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)2(.المنزلعنبعيداالعملفىكبيراوقتاينفقونلأنهموليس-الأبوةمن

تدعيمهمعلىالقادرينالأشخاصالأغنياء،أوالأقوياءالرجالالنساءتفضل

الصداقةيعرضنالفرديةالحاناتفئالإناثأنبحقيقةذلكويتضح،وذريتهم

عنيبحثنالإناثلأنوليسالثراء-علاماتعليهملتدوالذينالذكورعلى

لمالاكتئاب)3(.الحاناتهذهمل!علىالمترددينالرجالهؤلاءمل!

السيطرةترلتطلا)4(.لكبالنسبةجيدلأنهالطبيعىالانتخابمنهيتخلص

بصورةأحيائيةجنورلهاوإنما،والسياسيةالاقلضاديةبالقوةالاجتماعية

الاجتماعيةالجوانبكل)5(ائخصر.وتجهعلىجنسىدافعولهاخالصة

علىلهاالاجتماعيةالثوراتفإنولذلمكالبشرلى،الوراثىالطاقمفىمرمزة

الثقافيةالأنشطة)6(،ل!ه!ا!!!(.)6"2الزوالسريعةنتائجالفروضأفضل

الاكوينى،وتوماأفالطونفإنوبالتالىلزاوج".اسلزالتجيات3فحسبهى

العزابمنوغيرهمونيوتنوسبينوزا،،وديكارت،آنجلوومايكلوليوناردو،

فىالمبتكرينفإنمماللة،وبصورةالنساء.لإغراءإلايعملوالمالمشهورين

مخابيليكونواأنمنبدلاذلكونحووالتفلسفوالتأريخوالحسابالكتابة

.والقردةالنسانيسشأنذلكفىشأنهمجنس

غيرأنهاإمااللظورىالنفسلعلمالأساسيةالفروض،موجزةوبعبارة

علىعلميةغيرثمومن،معقولةغيرولكنللاختبارقابلةأوللاخلتارقابلة

كااولاح3دم!5،2طحهصاول!43ول4فىإضافيةاتانتقاد)انظر.حالكل

!ث!ةس!ول4أول!92"،05ول799141!،أسأحل!)س!أ،س!ح4ول4+5ولحلأحول،،2!3،اصأ5لأ4

هوعلمىتطورىنفسعلمبناءمشروعفإنذلكومع.9991(.3أكا!ولا8"2

.يومذاتفيهسينظر،للتطبيققابلاكانإذاعماوالسؤال.مهممشروع
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فلسفتهموضوعأما.الزائفللعلمبالنسبةكفايةالقدرهذافىوأرى

ومع).الآنحتىواسعنطاقعلىيستكشفولم،وواسعفمخادعالتحتية

فىالمخفيةالجيوبفىفقطتأمل.ء!ولول!(،ء6"2+لقاح8791انظرذلك

؟الكونعلمفىءا"ه!طأ*حا!أحولاع"الإنسانىالمبدأمل!،الدقيقة8العلوم

شيء؟لكلنظريةابتكارومحاولةأجزائها"منالماديةالكائناث7وأسطورة

فى"الجيناتفىشيءكل"ومعلقد؟الحيويةالكيمياءفىالمعلوماتوكلام

،التوازناقتصادوعلم؟البشرىالاجتماعىالأحياءوعلمالأحياء،علم

وعندما.السياسةوعلمالاقتصادفىوالخسارةللمكسبالنظريةوالنماذج

فلسفية.حشرةالأرجحعلىتجد،العلمفىفادحاخطأتحلل

والشبيهةالمبتدئةلخلاطية:الألغامحقول7ا-3

الرياضياتخارجلموضوعاتمنمجموعةأىلتصنيفمحاولةكل

إماهىالغموضلهذاالرئيسةوالأسباب.خلافيةحالاتالأرجحعلىتواجهها

يملكلاغهنتكلمالذىالموضوعأنأودفيقة،غيرذاتهاالتصنيفمعاييرأن

علىعنه.نتكلمالذىالصندوقفىلوضعهالضروريةالجوانببعضإلا

البشر.منمحدلينأسلافابيقيننثرككيفالآنحتىنعرفلاالمئال،سبيل

الإجراءاتأوالنظرياتأوالفروعمنمجموعةعلمفىوجدناوإذا

أومبتدئةعلميةبأنهاتوصفربما،خارجهأوالعلمفىبوضوحتقعلاالتى

.الحالاتهذهعلىنظرةنلتيودعنامخفقا.علمابوصفهاأوعلميةشبه

طورفىعلمبوضوحهو،الناشئالعلمأو33010!9،س!حولءأالمبلذئالعلم

فىيلظورربماالمج!هذافإن،الإطلاقعلىالبقاءلهكلفوإذا.الولادة
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،أخرىوبعبارة.زائفعلمأوعلم،شبهأو،ناضجعلمإلىإماالأمرنهاية

جداالمبكرفمنمبلتئا،علمايكونمعرفيافرعاانفيهيق!لذىالوقتفى

جاليليوقبلالفيزياءهى:والأملالة.علمىجمرأوعلمىبأنهالحكمأوالإعلان

هذهكلوبرنار.فيرتشوقبلوالطب،لافوازييهقبلوالكيمياءوهوجنز،

يكونأن)يمكن.كاملةبصورةعلميةلتصبحالأمرآخرفىنضجتالفروع

(.العلوممنبدلاالتكنولوجياأنواعمنكاناوابئحتىعلميينوالهنثسةالطب

علماويسمىعلما،بوصفهبدأالذىالفرعهو53-قس!3ولحأ3حالعلموشبه

أنوأرى.كذلكهوحيثمنكاملةبصورةيوصفلافإنهذلكومع،عادة

علومأشباهتزاللاالسياسةونظريةالاقلضادوعلمالنفسوعلمالكونعلم

تعارضالتىبالتأملاتحافلالكونعلم،وبالفعل.المتقدمةأعمارهارغم

العقلأنينكرونالنفسعلماءبعضيزالولاالفيزياء.فىالراسخةالمبادئ

الوظائف"تساعد"عصبيةأنظمةعنيكلتونالذينأو،المخيفعلهماهو

فىنوبلجوائزيسمىمماكثيراأننجدالحالوبطبيعةلتهوسطها.أوالعقبية

اقتصادىبواقعشبهلهاليسرياضيةلنماذجللمبتكرينغالباتمنحا!تصاد

للمصممينتمنحأو؟والسياسةالإنتاجيجهلونأنهمفقطالسببكانإذا

بالفقير.لضراقتصاديةلسياسات

بعضوفى.الزائفللعلمالساطعةللحالاتبالنسبةالقدربهذاونكتفى

علمياأو،علمىشبهأوعلميا،الشيءكانإذامامعرفةالصعبمنالحالات

القرنفىالفيزيائيينمنالعظمىالغالبيةنظرت،المثالسبيلعلىزائفا.

فقطمباشرغبردلبلايقدملأخهزائفاعلمابوصفهالذرةعلمإلىعشرالتاسع

تفصيليةنظريةتوجدلامادامتأنهفلكمنوالأسوأ.الذرىالفرضعلى
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فقط،ضعيفنحوعلىالاخلتاريقبلالذرةعلمفإن،المفردةالذراتعن

النظريةولكنوالكيمياء.الإستالتكيةالميكانيكافىالتنبؤاتخل!منأعنى

لنظريةنتيجةبوصفهاتقريباوضحاهاعشيةبينعلميامحترمةأصبحت

والوضعيونلها.التجريبىبيرنوتأييدالبرونيةالحركةعنأينشلتن

قاومواالذينوحدهمهملوهيم،وبييرماخإرنستمل!بعناد،المقاومون

النهاية.حتىالذرية

!+اع(3الوترنظريةهىالفلسفىالاهتمامذاتالأخرىوالحالة

تعالجولأنهاالمؤثر،الرياضىجهازهابسببعلميةتبدوإنهاح"أ.53لا

فىكميةنظريةبناءمشكلةوهىألامعاوصعبةمهمةمطروحةمشكلة

تجذبتزاللاتراها،عظيمةرياضياتولدتولأنها،السببولهذا.التثاقل

لهالفيزيائىالمكانأنلقلرضالنظريةولكن.الصغيرةالنكيةالعقولبعض

النظرية.فىالرياضىالاشماقلضمانفقط،ثلاثةمنبدلاأبعادعشرة

المكانأن،الوترنظريةفىالبارزالتنظيرصاحبة،راندالليزاوظنت

عن!دمافقدهاولكنه،الإضافيةالأبعادكليالأمبربادئفىلهكانالفيزيائى

أشبهلتدوولكنهااللقنيد،منالنظريةبالتأكيدتحمىالمناورةوهذه.هرم

غيرالإضافيةالأبعادومادامت.خاصةالانكماشآليةلقدملممادامتبالعذر،

فىبدايتهامنذالتجريبىالتأييدقاومتقدالنظريةومادامت،للملاحظةقابلة

بالعلمأشبهالأقلعلىتبدوأو،العلمبخي!شيءأشبهتبدوفإنها6891،عام

اه،+3(.ولأم!2)6لهاالسابقينالمتحمسينأحداعلزفكما،المخفق

حالةهى،الجمجمةنتوءاتعلم)فرينولوجيا(،الدماغفراسةعلموحالة

51مؤدوالذى،جالينوسعندللاخلتارالقابلالمادلىالفرضأحيتفقد.مرشدة
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ولكن.الدقةوجهعلىللتحديدقابلةللمخعملياتهىالعقليةالوظائفكلأن

أصحابلهروجالتجريبى،الاختبارموضعالدقيقالفرضهذاوضعمنبدلا

فكانواللشملية،الأخرىوالأماكنالمعارضفىناجحاترويجاالدماغفراسة

للتخيلمراكزتحديدويزعمونبللمس،ويفحصونهاالناسجماجمحوليلفون

علىالحثيثالأعصابعلمظهوروجاء.فلكونحوالأولاد،وحبوالايثار،

تكافلهوالآنيظهروما.الدماغفراسةعلمعلىليقضىكاجالىرامونيد

9-3.الجزءفىرأيناكما،اللتسيقمعالموضعتحثيد

الموضعتحديدنزعةعلىشكايلقىلاالدماغفراسةتكذيبأنعلى

العقللرسمالعلميةالمحاولاتعلىأيضاشكايلقىوإنما،فحسبالجذرية

العقودمدارعلىابتكرتالتىالمختصويروسائلوخاصة.المخعلى

لأنشكيةنزعةمعالأمربادئفىبهااللزحيبجرىالماضيةالثلاثة

ولكن.الدماغفراسةمل!بدتالعقليةالعملياتموضعلتحديدالفعلبةالمحاولة

فراسةفرضتأييدعنوبعيداجدا.مثمرةأنهاأثبتتالجديدةالأدواتهذه

الاستبصاراتمنكئيرفىسبباكانتفقد(،وظيفةلكلواحدة)وحدةالدماغ

بينها،فيماملزابطةللدماغالفرعيةالأنظمةكلإنالقائلبينهاومن،الجديدة

أدتوإذا.للغايةالصعبةالمهمةوتمل!،الأقوىهىالارتباطاتهذهوأن

إحدىلأن،زائفةعلميةتكونأنيمكنلا،مهمةنتائجإلىالنظريةأوالأداة

جدا.قديمةخرافةعلىيقومأنهالزائفالعلمعلامات

هوموضوعلف!جديدةطريقةلأىالعلميةالسمةلتقييمالمفيدوالإجراء

وبهدهم،ومنهجهافالجوهربةفروضهامجموعةمنفصلنحوعلىنقيمأن

2!2قالبعلىنحصلالطريقة
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فم

فم

زاويةفىهوالإدراكىالأعصابعلمأنالحلىالوقتفىغدىوالرأى

قرنينمنذاللماغفراسةعلمكانحين(،علىصحيحةم)ف،الغربىالشم!

الوقتوفى(.خاطئةم،صحيحة)فالشرقىالشمالزاويةفىماضيين

الإدراكىالنفسوعلم،والسلوكيةالجشطلت،ملرسةأننجدللحاضر،

خاطئة،)فالغربىلجنوبزاويةفىلقع(الخصوصوجهعلى)والحسابية

وعلم،الشاذةالظواهرنفسوعلم،النفسىالتحليلأنحينعلى(،صحيحةم

(.خاطئةم)ف،الشرقىالجنوبزاويةفىدقعالمعاصرالدظورىالنفس

لقطريةغيرالموضوعاتإلىالنظرويجب.الزائفةالعلميةالزاويةهىوهذه

أوناضجةعلومإلىإماالأمرآخرفىتلظورربماإذ:علومأشباهبوصفها

.جديدةنتائجإلىالافتقاربسببتماماتتلاشىربماأو،زائفةعلومإلى

أوالنظرياتفىالشكإلىمعظمنايميلللتحذير.أخيرةكلمةوإليك

الجمودبسبب:سببينمنسبلتلأىوفلكجنرية،بصورةالجديدةالأدوات

أنهمنللتأكدجديدقالمكلاستجوابالضرورىمنأنهبسببأو،الفكرى

والأنماط.السببينخلطيتفادىأنالمرءعلىيتعينولكنمحتالا.ليس

برفضتهددألاشريطةفقطولكن،الجدةإلىتميلللبحثالمحبةالصارمة

تفكيكه.أوللمعرفةالكاملبالنسقالتصديق
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والسياسةلزائفالطمعلا!ة:13-8

الأمريتعلقوعندما،الثقافةيلوثلأنهدائماخطرالزائفالعلبما!ن

والحريةالحياةيعرضالزائفالعلمفإن،الحكمنظامأو!والاقتصادبالصحة

عندماالخطورةشديديكونالحالبطبيعةالزائفالعلمولكن.للخطروالسلام

منوقليل.الكبرىالشركاتأوالمنظمةوالأديان،الحكوماتبتأييديتمتغ

النقطة.هذهلوضعيكفىسوفالأملالة

الوراثىالطاقمبأنالتقثميينمعظمتمسكفصاعدا،التنويرعصرمنذ

الإحساسوإنمافقطالتفكيرليسنتعلمأننستطيعإنناإذللمرء،قدراليس

والتعلم،المحاكاةطريقعنمباشرةبصورةونتعلمهماأيضا.والفعل

العكس،وعلى.الاجتماعىاللشكيلإعادةخلرمنمباشرةغيروبصورة

وجهةوهى،الجبليةتبنواقدالأنواعكلمنوالرجعيينالمحافظينأننجد

النحو،هذاوعلى.الحياةخل!تظهرالتىالسماتبكلنولدإنناالقائلةالنظر

الكتابوتمسك،المنغلقةالطبقةنظامالهندوسيةالمقدسةالكلبكرست

أقلالأجانببأنأرسطووتمسكالمختار،يهوهشعبهماليهودبأنالمقدس

الناسبأنالأوربيونالمستعمرونوئمسك،الإغريقيينمنمنزلةوأدنىشأنا

الفناء،أولالثستعبادإلايصلحونولابدائيينكانواأمرهمعلىغلبواالذين

بالاغبارجديرنحوعلىأضعفهاالمحافظة-الجبليةوعالفةجرا.وهلم

تسطيحهاتمولكن،اليساريينلإيديولوجياتاللاحقوالانتشارالتنويرعصر

نحووعلى،اجتماعيةداروينيةبوصفهامعينخبثمعوآخر،حينبين

الحديثالإحياءنتذكرودعناالتطورى.النفسعلمجناحتحتجدا،حديث

7."العلميةللجبليةجدا
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شعبيةالأكثرالنفسوعالمهارفاردأستاذ)3"2(بنكرستيفنكرس

بمعضلةالمحيطةالسياسيةللقضاياالمؤثرةكلتهأحدمنكاملافصلا،اليوم

الوراثةعلممن"البشريةالطبيعةفىالحديثة"العلومأنوقرر،الجبلية/البيئية

الرؤيةوهده.التراجيديةبالرؤيةيسميهمالثبتالتطورىالنفسعلمإلى

والفلسفةالتقليدىالاقتصادعلمفىواللشاؤمالفرديةسوىشيئاليست

إلىهايكإلىنيلشهإلىشوبنهورإلىبيركإلىهوبزمنالمحافظةالسياسية

.ريجانإلىتاتشر

الخصوصوجهعلى492(صالمذكور،)المرجعبنكرويستشهد

رغم"الأسريةالروابطأولوية7"تالجديدةالعلوم3هذهفىالتالية"بالاكلشافات"

التجارية،الشركاتأعضاءأنالحالاتمعظمفىنجدإنناالقائلةالحقبقة

لا،الرياضيةوالفرقالجنود،وأفواج،والمختبرات،السياسيةوالجماعات

الاشتراكيةللمشاركةالمحدود!المجالوراثيا؟ارلتاطاإلابينهمفيمايرتبطون

المؤسساتمنوكثيراالبدائيةالمجتمعاتكلأنرغم"بشريةجماعاتفى

البشرية"المجتمعاتعبروالعنفالسيطرةعمومية؟3تعاونيةالحديثةالتجارية

طوالالمتحضرةالمجتمعاتكلفىانخفضقدالعمدالقتلكانوا!نحتى

هىوالتىبعيدحدإلىالمنقسمةالمجتمعاتفىوليس،الماضىالقرن

الأخرىوالصورالعرقيةالمركزيةو+عموميةأساسها؟فىوعنيفةاستبدادية

الذىالنزاعهذاكانلوكما"المجتمعاتعبرجماعةضدجماعةعداءمن

،التعاونطريقعنالتوازنبإحداثشمويتهلتملمإنكارهإلىسبيللا

المادية.والاهتماماتللقانونوالخضوع

فىجميعابأننالإقناعنامحاولةفىبنكرفتزىشىء،كلليسهذاولكن

التوريثاكابليةيلى:بماالسابقةالقائمةيكمل،أنانيةبغيضةبهائمالأساس

هذهمثلأنرغماللااجتماعيةوالميولالضميرويقظةللتكاء،الجزئى
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الاختماعى؟والتحكماللزبيةطريقعنكبحهاأوتعزيزهايمكن-القدرات

التىالإدراكى"التنافرورد،الذاتخدمةوميول،الدفاعآليات3سيطرةو

فىمنهاالرفاهيةمجتمعاتفىخطورةأقل،حقيقيةكونهارغمبالتأكيد،هى

فىبماالبشرى!،الأخالقىالحسفىالانحياز!صور+الليبرالية!؟المجتمعات

لادعناولكن،مقبولحدإلىصحيحوهذاوالخضوعالأفاربمحاباةذلك

يحدثالخضوعوعدمالأيثارأنمؤداهاالتىالحقائقعنالطرفنغض

أخلاقيا.تقدماغالبايتضمنالسياسىاللقدموأن،الأنانيةإلىبالإضافة

هذهوفى،المخفقةالسياسيةالرديةللنزعةواضحمثالهوالسابقوالمثال

إلىوبالإضافة.النفسوعلمالجيناتعلمإلىالاجلضاعىالعلمردالحالة

التمهيدملفىلقرأ"البشريةللطبيعةالجديد"للعلمبنكرإنجازاتقائمةفإنذلك،

وا!ترام.علميةلنتائجملخصاتكونأنمنبدلاالجديداليمينلبيان

الزائفةالعلميةالطبيعةعلىموثوقمؤشرهوالرجعيةالسياسيةبالإيديولوجيا

معرفى.لفرع

المزيفينالتطوريينالنفسعلماءعنلقريبانفسهالشيءتقولأنوشمتطيع

فىيوجدالاجتماعىاللقاوتأنبثقةيقررونفتراهم:بنكربهميعجبالنين

باركوفيقرروهكذا.محالةلامخفقةالاجتماجمةالئوراتفإنوبلتالىجيناللا،

للحقيقةانعكاسهوالاجتماعىالطبقى"التكوين:المؤسسينأحد2(،،!و)37

ولكن3الآخرينلأطفلحبهممنأكثرأطفالهميحبونالناساقالقائلةالتطورية

الاجتماعىالحريكتجعل،التعريفبحكم،الطبقيةالحواجزأنالمحققالشيء

ذاالمجتمعأو!ط،طبقاتبلاالمجتمعفإنثمومنتماما،تمنعهحتىأوبطيئا

هذهأنلاحظ.الشخصىبلتقنميسمحالذىهواث!،علىالمساميةالحواجز
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الطموحأناضراضهوالتجريبىالدليليحتاجهومامحض.بشكلمنطقيةحجة

دليلايقدملمالبشرىالجيناتعلمولكن.علمىثمومنفطرىالمرءلنرية

الشعبى.الجيناثعلممنالعينة!ذهعلى

الأثرأشديؤثرفإنهأحبائية،جدورذاالطبقىالتكوينيكونأنعنوبعيدا

أفضلحياةيعيشونالقمةعنديحيونالنينفالناسوطولها.الحياةجودةفى

الهرمونية-العصبية-النفسيةالآلبةوهذهشأنا.منهمأكرهمالنينمنوأطول

الكورليزولإطلاق-الضغط-الخضوع:التقريبوجهعلىهى.المنبعة

المرضيةالنسبة-الدمفىالسكرومسلؤياتالدمضغطفىازدياد-

أفضلأورباشم!وبلداناليابانفىالحياةأنفىلسببهووهذا.العالية

المتحدةالولاياتمل!المساواةعلىتقوملاالتىالبلدانفىالحياةمنوأطول

.أدثا(اولن!ا3وله4،دة،4ءطحا!92مومثلا)انظرالمتحدةوالمملكة

التكوينأنالاجتماعىالآثارعلمأصحابوجد،فلكإلىوبالإضافة

ظهورهوجاء،مضتعامآلافخمسةمنذإلايظهرلمالاجتماعىالطبقى

رسالتهفىم!2()ك!،؟3تريجاريخبرناوكما.جنبإلىجنباالحضارةمع

للصورةالمبكرة!الحضارةمصطلحالأنثروبولوجيون8يستعمل:المهمة

الحاكمةالأساسيةالمبادئفيهاتكنلمالتىالمجتمعاتمنولبسبطةالمبكرة

تتقاطعلتىالاجتماعيةالأقسامهرميةوإنماالقرابةهىالاجتماعيةللعائقات

والمكانة،والثروة،القوةفىمشماويةجمروكانتالمجتمعاتعبرأفقيا

الزائف.العلممنأخرىعينةإلىننتقلدعنافلك،ومعالاجتماجمة

التقلميينالبارزينوالمفكرينالمخلصينالعلماءمنكئيرشجعغلما

لتقديمالأمريكيونالمشرعونبهااستشهد(،النسلتحسين)علماليوجينيا
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تنظيمإلىوأدت7،الدنيا!للأعرافالناسهجرةقيدتالتىالوثائقوتمرير

والسياساتالعقلى.الضعفأصحابمنباعتبارهمالأطفاللآلافمؤلمسمى

استعبادإلىوأدت،ذاته3العلم3سوغهاوالنازيينالاستعماريةللقوىالعرقية

لاوالغجرواليهود،والعبيد،،والزنوجالحمر،الهنودمنالملايينقلرأو

كانث2..8عامفىبدأتالتىالعالمىالنطاقذاتالاقلضاليةوالأزمة

سياساتمننشأتالتىالمشؤومةالاجتماجمةللنتائججدانموفجيامثالا

إجماعهنكوبلفعل.خاطئةوسياسيةاضصاليةفلسفاتاسلالهمتاجتماجمة

اتبعتهاالتىالتدخلعدمسياساتعلىالتبعةألقتالأزمةهذهأنعلى

تاتشر.ومارجريتريجانرونالدأياممنذوالبريطانيةالأمريكيةالحكومات

النتيجةهووإنماشاردا،ايديولوجياشعاراليسالتدخلمحمأنالآنتجدوأنت

الهائلةالتغيراترغم،نقديةجمربطريقةبهماالتمسكتملمعتقدينالمنطقية

العظبم.عملهفى)1776(سميثآدمقدمهماأنمنذالاقضادى،الواقعفى

المنفعةوراءالسعىهوالاقتصادىللنشاطالوحيدالهثفاق)أ(المبدأينوإليك

فىداثمايكونإنهالئتظيمذاتى(المنظم)جمرالسوقانو)ب(،الخاصة

محالة.لايضرهتدخلأىفاعنولنلك،التوازنمنقريبايكونأوتوازن

يتملمفلسفبةمذاهبئلاثةعلىبدورهما،،السابقانالفرضانويرتكز

والأخلاق،العلميةجمروالإبستمولوجيا،الفرديةالأنطولوجيافحصها:

الكائناتوا!نأفراد،سوىيوجدلاالقائلةالدعوىهىوالفردية.الفردية

وهذهالخب!.صنعمنأشياءهىوالأممالتجاريةالمؤسساتمل!الجمعية

حاولناولقد.المنعزلالفرضهومفترضهومابأنذلك،خاطئةالدعوى

العالمفىشيءكلأنح!ولول!(3،7"2)مثلاآخرموضعفىنثبتأن
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يمكنلا،الخصوصوجهوعلى.نظامفىعنصرأونظامأنهإماالواقعى

علىإماالتحليليبدأوربماالاجلقاعى.سياقهفىإلاالفردأفعالفهم

اجتنبناإذامقنعاالتحليليكونولنالعيانى،المستوىأوالمجهرىالمستوى

اجتماعيةلحقيقةمقنعتفسيرأىأنهوالمنهجىوالدرس.المستويينمنأيا

وإليكء!وللا!(.)6991كولمان-بودونمخططاتسميتهمايتضمنسوف

حديثا:مثالا

العبانىالمستوى

المجهرىالمستوى

الأزمةالواقعيةالملكيةوهم-سهلائتمان

لاصلأ
بالدينالوفاءعنالتخلفالسكنعلىالطلبارتفاع

المنهجيةالفرديةمزاجضدكولمانبودونمخططاتوشمير

الرأىوهذاالمجهرى.المستوئعنددائماالبقاءلقرضالتى،الجذرية

)أوالواقعيةبينالإبستمولوجىالخلاففىمحايدايظلأنيمكنلاالمنهجى

الإدراكيةالفرديةالخبرةمنيبدأفإئهمشمقا،كانإذا:والذاتية(الموضوعية

علميةجماعاتوتراجعهامجتمعفىاكشمابهايتمالتى،المعرفةمنبدلا

أنمنبدلاالمنهجىالفردىفإنثمومن(.ميرتونعندالمنهجية)الشكية

تجريبياأو(هوسرلأووفشتهوكانط،باركلى،)مل!جذرياذاتياإمايكون

المنهجيةللفرديةبوبرربطأما(.كارنابأووملوكونتهيوم)ملوجذريا

.النجاحمنشيئايحققفلمإبستمولوجيةبواقعيةالجذرية

عندالفرديةتنسجمكذلك،الواجبأخلاقمعالكليةلتسجموملالما

العكس،وعلى3لنفسهشيء8كليدبرالذىالأنانىمعوكانطكونفوشيوس
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هذهمل!وفى.والواجباتالحقوقلشماوىحيثإنسانيةأخالقاالنسقيةتقترح

على.صحيحذلكوعكسواجبا،يسللزمحقكلأننجدالخلقيةالفلسفة

الآخرينأساعدأنفىواجبىيسللزمالحياةأستحقأنفىحقى،المثالسبيل

يكونأنفىحقىيستلزمالضرائبدفعنحووواجبىالحباة.قيدعلىليبقوا

ربماالعاديينالناسأنأؤكدوأنابها.تنفقالتىالطريقةفىرأىلى

والسياسييناللقليديينالاقتصاديينأنحينعلى،الخلقيةالفلسفةبهذهيلتزمون

بالأنانية.أتباعهمينصحونبينماالواجباتبعلمالجمهوريعظونالمحافظين

ما.لوعمناقتصاديةسياساتتحكمهااللقدميةالاقلضادياتوكل

ومبادئاقتصاديةنظرياتأساسعلىبدورهاالسياساتهذهتصميمويجرى

تنفذهااأووالحكوماتالسياسيةالأحزابلهاوتروجأخالقية،

السياسةعلم

إ

اقتصادبةسباسات

!

خلقيةفلسفاتاقتصاديةنظريات

والأخلاقالسياسةإدخ!علىالتقليدىالاقتصادىيعترضوسوف

الأمورهذهأنيزعمسوف:الاقتصاديةللسياساتالمحددةالعواملضمن

العيانية.الاقلضاليةلقيةالفع!الدليلتلائمخالصةبصورةلقنيةقواعد

علىومخادعالفروضأفضلعلىخاطئالحالبطبيعةالزعمهذاولكن

حينعلىالمصالحبعضبتحسينمرلتطسياسىاقلضادكللأنأسوئها،
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بينماالقوىتدعمالحرةالتجارةالمث!،سببلعلى.أخرىبمصلحيضر

فرضخائلمنالفقيرحظمنتحسنالرخاءودؤلة؟الضعيفتنميةتقرر

الناحيةمنملتزمةعامةسياسةكل،موجزةوبعبارة.الغنىعلىالضرائب

ئفعلومالم!قيمكأظهربعيد:عهدمنذميردالجونارأوجبوكما.الخلقية

الذىالمستأجر،العلمأوالزائفالعلمعنالتغاضىفىشماعدربماهكذا

حالا3عنهسأحلال!

المسنأجرالطم9ا-3

نسبةافاوستيةاتفاهاتوقعواالعظامالعلماءمنكثيراا!نالقائلةالحقيقة

معأالألمانىلفولكلورفىالشيطانمع!دايبرمالذىفاوستالدكئورإلى

اسماالعلمأعطتالحقيقةهذهاقأقولالعشرينالقرنخصالحربشيطان

النشاطمواصلةعنوالبراعةالمقلرةأصحابالشبابمنكثيراوصتسيئا،

الجانبيمحوالذىالنوعوهوالمستأجر،العلمإلىالآننلمحوسوف.العلمى

1302الجزءفى-أ13الشكلفىالفلسفىالخماسىالشكلمنالإنسانى

العلممشروعاتهدفيكوننزيها،الأساسىالعلميكونحينعلى

الحالوبطبيعة.ممكنعملىاهئماملهانتائجعلىالحصولهوالتط!يفى

أوويصلحونهانوعكلمنمصنوعاتبالتكنولوجياالمشئغلونبصمم

المث!،سبيلعلى.الاجتماعيةالمنظماتإلىالآلاتمنبصيانتها،بقومون

الصبدلةونفوم،للصيدلةالخلفبةالمعرفةالأساسبةوالأحياءالكبمباءنقدم

الصيدلةوتصمم.ممكنعلاجىاستعمالذاتمركباتتركيبأوبتحليل

للمعرفةالمفيدوالتدفقنختبرها.وعلاجاتأدويةالطبجانبإلىالصناجمة

هو:الثلائةالمجالاتبين
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التكنولوجيا-التطبيقىالعلم-الأساسىالعلم

النظربصرفيستأجرعلمأومستأجر،علمهناكفلكإلىوبالإضافة

لأغراضتستعملسوفئتائجهأنمعرفةحتىأو،الأخلاقيةالنتائجعن

منليسواالعلماءمنالعظمىالغالبيةلأناستئنائىالمستأجروالعلم.شيطانية

مؤهلينغيرأنهمذلكعلىزد،العمليةبالتطبيقاتالاهتمامأصحاب

الغلبةكتبتالحالاتبعضفىفلكومعتكنولوجيا.إلىالعلم+لتزجمة

لتحملالضغطأوالرغبةأو،والجشع،الإيديولوجيةوالحماسة،للوطنية

أعادوا2لكبارالعلماءوبعضكيسنجر(،عقدةيسمى)ماللمسئولياتالقوى

الفوسجينتذكرأحيانا:شيطانيينتكنولوجياخبراءبوصفهمأنفسهماكلشاف

الهيدروجينية،والقنبلةالعصبى،والغازا،الرائحةكريهاللونعديمغازا

ضدالمخصصةوالقنابللالأعشابا،مبيداالبرتقالىوالعاملوالنيبم،

أءل!+هحا،3"2)انظرالفاصلوالجين،العنقوديةوالقنابلالأشخاص

3(.د!"حيد23،ء.لة7291

أجراءمنالمستأجرلعلمفىاشتركواالذينالعلماءبعضيكنولم

بارزين،كيمياءأوفيزياءعلماءكانواوإنما،مجهولةحكومةأوشركة

الباحثينفإن،أخرىجهةومن.نوبلجائزةعلىالحاصلبنمنوبعضهم

المخابراتأوالأمريكيةالمركزيةالاستخباراتوكالةمعيعملونالذين

المشورةقدمواأو،السلامأوالحريةمحبةيزعمونمادامواالروسية

اعلتارهمالصعبفمن،الفيتناميينالفلاحينلقتلطريقةأفضلعنللبنتاجون

!"دمآ8191ةوله"303ولول!333ء4مثلا)انظر.زائفعلمعلمهملأنمستأجرين

النين،الاقتصادفىنوبلجائزةعلىالحاصلينعنذلكمل!وقل2(.!يو
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وحتى،الكونيةالتدفئةحقيقةأنكرواالبلزولية،بالصناعةالابتهاجمقابلفى

البتزول.مستودعاتمحدودية

الذينوحدهمليسواولكنفساداالأكثرهمالمستأجرونالسياسةوعلماء

أفضلإلىيسعونالذينالأغذيةفعلماء.للعلمالأخالقىالدستورينتهكون

أوالكعكأكلفىالإفراطإلىيجذبونالكىوالملحوالسكرللدهنتركيب

فىوهمببعيد.مناليسوا-الأطعمةهذهلمل!ملمنينونصبح،الأطفالطعام

يعالجونوالذينالكبرىالتبغشركاتش!تخدمهمالذينالكيميائيبنمعية

النفسعلماءهؤلاءعلىزدإدمانا.أكثرالسجائرلذخينلجعلالنيكوتين

صورةعلىتحصلوسوف،المضللةالإعلاناتلضميمفىيساعدونالذين

الأحبائيينوالاجتماعيينوالاجتماعيينالطبيعيينالعلماءمنضخملفريق

هذاضدالوحيدوالدفاع.الناسضدالعلملاستعمالاسلتخدامهمتمالنين

.الجيدةالعلميةالئقافةمنالمزيدهوالمستأجرالجيش

واللامحمالطمفبل،والزائفةلحقيقية:الفلسفة13-51

وربما،عميقةفلسفةبوصفهبلتاهيعرضلغوهىالزائفةالفلسفة

عندما"18عامحوالىإلاالجدمأخذتؤخذلمولكنشمو،لاو-منذوجثت

العقلانية،عنتخليهموبسببالتنوير.عصرعلىالرومانسيوناعترض

وفشته،،ل!جلالطائشةالآراءتذكر:الزائفةالظيمفةمنوافراحداولدوا

7031(.ح1991مثلا)انظرالبريطانيينالفلاسفةمنسايرهمومنوشلنج،

أنيمكنلاولنلك،المهمةالمشكلاتمنمجموعةعالجهيجلأنصحيح

قابلايكونعندما،عملهفإنذلكومع.بسهولةعملهعنالنظرنصرف
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فىلضاماالمتقدمالعلمضوءعلىعادةخاطئايكون،الإطلاقعلىللفهم

نأمؤداهأالتىالمراوغةعلىالقداسةأضفىأنهذلكمنوالأسوأ.عصره

غامضا.يكونأنمنبدلاالعميق

منفلسفيةأفكاراالسابقالفصلفىالعلمىللبحثوصفناوتضمن

(،خاصة)منهجيةوإبستمولوجية،وأنطولوجيةود!ية،،منطقية:أنواعخمسة

والاتساقالمنطقيةالنتيجةأفكارلضمن،الخصوصوجهوعلىوأخلافية.

عنالأنطولوجيةوالمفاهيم؟والصدقالمعنىعنالدلاليةوالأفكارالمنطقى،

عنالإبستمولوجيةوالمفاهيمالموضوعى(؟)النموذجوالقانونالحقيقىالواقع

ما.العامةوالخدمةالعلميةالأمانةعنالأخلاقيةوالمبادئوالاخلتار؟المعرفة

نر.دعنا؟للعلمالفلسفيةالالتزاماتهذهفىالسبب

عن/؟مينالبحثهوقليلةبكلماتلأنهفلسفيةأسسلهالعلمىالبحث

.وسائلوبمساعدة،خاصةوقو/ن!يهلو/قعى،العالمحوللخفلقيةالمعرفة

/لصعزدةمنمجموعةكلولأنخاصةلعلصىو/لمنهجوتجرليبإ-نظرلة

موضوعالمأقشةكونهاجانبإلىمنطق!متسقةتكونأنيلؤقعلعلصة

أحاديثفىتظهرالمائلةالتعبيراتوكل.الباحثينمنجماعةوسطعقلانلة

المسئولالمعرفىوالفرع)تجريبى(.واقعىعلمأىحول(شارحة)علمية

هىالفلسفةوبالفعل.الفلسفةهووتنسيقهاالملتاظرةالمفاهيمتوضيحعن

الفروععبروالمتقاطعةالحدودأبعدإلىالأساسيةوالمبادئالمفاهيمدراسة

أنمنبدلاالعوامالباحثينمنالفلاسفةيكونأنيتوقعثمومن.المعرفية

العابرللحكمالبغيضةبالمهمةبعضنايسلمماوغالبا.متخصصينيكونوا

الايديولوجية.أوالزائفةالعلميةالاعتقاداتبعضاعتمادأوراقعلى
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فىالسابقةالفلسفيةالمكوناتالمخلالفةالفلسفيةالمدارستعالجوالآن

أربعةبإيجازنتذكردعنا.الأطلاقعلىتعالجهالاأومخللفةبطريقةالعلم

المنطقية،والوضعية،والوجودية،الماركسية:ومعاصرةمؤثرةفقطأملالة

البوبرية.و

وخاصة،الاجتماعىالعلمفىالثوريةالأفكاربعضالماركسيةقدمت

الماديةفإن،فلكومع.الاجتماعىالصراعومركزيةللتاريخالمادىآلتصور

السياسةبأدوارتستخفبأنهاذلك،ضيقنحوعلىاقلضاديةالماركسية

الماركسية،أنذلكعلىزد(.الخصوصوجهعلى)والإيديولوجياوالثقافة

تكونفإنهاثمومنبالأنطولوجيا،المنطقتخلط،هيجلحنوذلكفىتحنو

لديهاالماديةالأنطولوجياواقترنتالصورى،المنطقمعحياءعلى

الملتاقضات،وحدةمبدأمثل،الجدليةللمبادئالرومانسيةبالالتباسات

فىالانعكا!)نظريةالساذجةالواقعيةهىالإبستمولوجيةونظريتها

والفيزياءالبحتةللرياضياتالرمزيةللطبيعةمجالالقسحلاالتى(،المعرفة

وطموحاتهمالأفرادحسابعلىالاجتماعيةالكلياتوتمجد؟النظرية

التى،المنفعةأخلاقوتتبنى؟الإدراكفىالمختمعأثرفىوتبالغ،المشروعة

الإيثار.عنكودع،النزيهللبحثبالنسبةاستعم!لهاليس

قاوموا،الحكمفىكانوابينما،الجدليينالماديينالفلاسفةأنعجبولا

المنطق:عصرهمفىبعيدحدإلىالثوريةالعلميةالتطوراتبعض

الوراثة،وعلم،الكموكيمياء،الكموميكانيكا،النسبيةوالنظرية،الرياضى

مئلا)انظربافلوفبعدالعصبىالنفسوعلمالتطور،فىالتركيبيةوالنظرية

أنهابسببهذه،هىالجدليةللماليةخطبئةأسوأولكن*طةعشأ(.8191
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،حربفلسفةبالفعلوهى،التعاونقدربخستفقد،الصراعتقديرفىبالغت

للسلام.محبتهميعلنونأنصارهاكانوا!نحتى

معبالمقارنةشاماتهىللماركسيةالخطيرةالعيوبفإنذلك،ومع

بصفةوالعقلانيةالمنطقيرفضالسحرىالمذهبوهذا.الوجوديةسخافات

معقولةوغيربعيدحدإلىسطحيةأنطولوجيافىالوجوديةوتركزت؟عامة

،والزمانللوجودهيدجروصفتتذكرأنوحسبكأيضا.وسخيفةتقريبا،

عشيةبينمشهوراجعلهالذىالكتابفىالأساسيانالموضوعانوهما

تعبيرانوهناك".الزمانيةنضجهوالزمان3و"ذاتههوهو!الوجودوضحاها

الوجود!.بيتهىو"الكلمةالعالم!!عوالمهمانفسهللمؤلفآخرانمشهوران

شيئايبدوربماولكنكاذبا.كلاماحتىيكونلاثمومنلغو،مجردهذاوكل

العقلانية.المناقشةيعوقلأنهالكسولويفلنللساذج؟جداعميقا

والإبستمولوجياالد!ةلعلمبلنسبةفائدةلهاليسلوجوديةأنفلكعلىزد

!رأثراكانإذا-إلاالعلمفىأثربذاتليستأنهافىعجبولا.الأخلاقأو

ولا.للنازيةوتأييدهاللعد!تحقيرهاخل!منوفلك،سلبيةوبصورةمباشر

ظسفةتكونأنغكودع،العلمفىمعقولةفلسفةلقثملمأنهافىأيضاعجب

الزائفة.للفلسفةرئيسمثلهىالوجوديةوبلفعل.حافزة

الحديث،المنطقتستعملالمنطقيةالوضعيةأننجد،العكسوعلى

الدفاعيمكنللدلالةعلماتملكلاولكنها.الظلاميةوتنتقد،العلميةعنوتدافع

خطأالاختبار-قابليةيعادلالمعنىا!نالقائلةالإجرائيةالدعوىيتجاوزعنه

سوىيوجد)"لاالظواهرمذهبتتجاوزأنطولوجيالهاوليس.المقولة

فهموشمىءالاستقراء،تقديرفىالإبستمولوجيةنظريتهاوتبلغالمظاهر"(.

وليس.معطياتخلاصةمجردوتعتبرهاقدرها،لتخسأوالعلميةالنظرية
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أنالدهشةيثيرلاالذىوالشيء.هيومانفعاليةتتجاوزأخلاقلديها

حدودفىوالكميةالنسبيةالفيزياءتفسيرأساعواالمنطقيينالوضعيين

بشكلتوجد،فيزيائيةكائناتتمل!بوصفهاتفسيرهامنبدلامعمليةإجراءات

ومعس!!وللا!(.كا!791مثلا)انظرالملاحظينغيابفىوتوجدموضوعى

الموقفعلىباللقديمأحقفإنهاثمومن،علميةالمنطقيةالوضعيةفإنذلك

مالتالأحوأل!مختلففىولكن.الحداثةمابعدعندنجدهالذىاللاعلمى

المدرسية.العلمكتبفىذكرهايردأنماعداالمنطقيةالوضعية

العقلانيةعلىوأثنى.المنطقيةالوضعيةقلرفىأداةبوبركارلوكان

المعنىمفاهيملتوضيحالفعليةالمحاولةرفضولكنه.المعرفةوملاحقة

ولا.العلمفىالرياضياتاستعماكالمستحيلمندونهامنوالتىوالتفسير،

جعلتالتى(الاسميةأوالذرية)أوالفرديةلئجاوزأنطولوجيابوبريملك

بقصدالنظريةبوبروقيمعليها.وافقأنهرغم،مستحيلةالاجتماجمةالهنثسة

فىوبالغ.الفروضلاختبارفقطوسائلوالتجربةوالقياسالملاحظةاعتبار

لدليلاستعماللديهوليسوالاستقراء،الاكتشافقدروبخسالنقد،لقدير

وأبيقوربوذاعندالإيذاءعثمنصيحةلتجاورأخلاقلديهوليسالجابى،

السلبيةبوبرفلسفةشممىفربما"لا!،لكلمةاستعمالهإساءةوبسببوأبقراط.

عندافعأنهفىبوبرحسناتتتمل!فلك،ومعس!!ولول!(.)9991المنطقية

قيمةمنخفضوأنه،الفيزيائيةللنظرياتالواقعىواللقسيرالعقلانية

الاستقرائى.المنطقاستحالةوأثبتالاستقرائية

عادثماللظورى،الأحياءبعلمالأمرأولاستخفقدكانبوبرولكن

منالحصروجهعلىيتألفبوصفهسيئاتفسيرافسرهولكنهبهواعترف

فىالمتأصلةالنفسيةالعصبيةالواحديةوعارض؟ملائمةغيرأشياءانتخاب

المدرسةلتنتهالذىللتاريخالمادىالتصورورفضالتطورى؟الأحياءعلم
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علمعنودافع؟الحولياتمدرسة-الحدودأبعدإلىالتقدميةالتاريخية

حينبعدأبرهنسوفكما-الذىالجديد،الكلاسيكىالمجهرىالاقتصاد

التجريبى.التكذيبمنومعفىمفهوميةبصورةغامضلأنهعلميازائفهو

المذكورةالأربعالمدارسهذهمنمدرسةتجدلاأنتوباخلضار،

فهمعلىقادرةفلسفةأىأنوأؤكد.العلمفىالمتأصلةالفلسفةتضاهى

التالية:بالسماتتتمتعوتشجيعهواستعمالهالعلمىالبحث

اموا!تزا!حأ!15اكا!عح(ولأح30،أأل!ح+!أ3الداخلىالمنطقىالاشماق-أ

بوصفهماوالاسلقراءالقياسوقبولالاسلتباطى؟الاسلذ!دبقواعد

إثباتعملياتادعاءغيرمنولكن،الكشفعلىمساعدتينوسيللين

الاستقرائية.أوالقياسيةللحججأوليةصحة

بوصفهالمعنىفىثء!4أولا!حأا،ء3أ51س!؟،لأ!هدلاليةواقعيةنظرية2-

مجالأوالماصدقعنمخللفاوبوصفه)دلالة(مقصودةإشارة

لصدقواقعيةورؤية.المفهومأوالمغزىإلىبالإضافة-الصدق

إليها.تشيرالتىبالوقائعالقضيةمضاهاةبوصفهواقعى

الواقعيةالأشياءكله،وله:*حأ!15ألةذء،كا!34ولالأنطولوجيةالمالية3-

أووالاحلضالية)السببيةالقوانينبعضوتلائم(طاقة)تملكمالية

ذاتها،فىوالأفكار،للمخعملياتهىالعقليةوالعملياتالمخللطة(.

الأشياءكل3!دةولل!4:ول!أالدينامية.خيالات،مفيدةأوصالقةتكنمهما

إماشىءكلل!غ:ذ!ء،35،ول(النظاممذهب)أوالنسقية.دذفقفىالمالبة

كلأولح!مء+أس!:+!أالانبثاهة.نظامفى(فعلىأو)ممكنغصرأونظام

مكوناته.إليهالقلقر(منبثقةأو)نظاميةخصائصلهنظام

أ"ص!:5اهولحأا!ءأ!هأس!ثهأولص!أا!حاكاس!مأ*5الإبستمولوجيةالعلميةالواقعية-4

أوجزئيةبصورة،بالوقائعمعرفةعلىنحصلأنالممكنمن
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كانوا!ن،العلميةالنظرياتتمل!أنويتوقع.الأقلعلىتدريجية

الشكية.ملامحهبعضأوالواقعىالعالممنأجزاءناقصا،تمثيلا

يمكنالعلميةالمعرفةأنتقررحإكا!ء40،ول3س!ط54أحا3ولالمعتدلة

أشياءهىنتائجهناكنلكومعخطئها.إمكانإلىبالإضافةبلوغها

توجدلاوأنهوقجالات،ذراتهناكأنقبيلمنومستقرةمكش!بة

التجريبيةوتقول.يستخدمالعلموأن،الجسممنمتحررةأفكار

أنمنبدلاالواقعيةالفروضكلولس!40ح،!3أحأ!ا"،ولح3ولالمعتدلة

؟مباشرةغيربطريقةالاختباركانوا!نتجريبيا،للاختبارقابلةتكون

للتقييم.قابلانالصدقلقيمةمؤشرانمعاوالسلبىالإيجابىوالدليل

منالمعرفةتتقدم:تقول41؟ء40،ولحا!ولهاأ،3أ3،ولالمعتدلةوالعقلاطية

العلميةالنزعةوترى.بالخبرةالمرلتطوالتفكيرالبارعالتخمينخلر

يكونيعرفبأنوجديرللمعرفةقابلهوماكلأن33زأولس!أي!3

العلمية.بلطريقةوجهأفضلعلىمعروفا

الأعلىالأخلاقىالمعيارأنالعلمانىالأخالفىالإنسانىالمذهبويقرر

وهذه".والآخرينللذاتوالاجتماعىوالعقلىالأحيائىالخيرإلى*السعىهو

أوالاستطلاعحبإمايشبعأنمنبدلاالعلمىالبحثأنعلىلتلالقاعدة

النزعةوترىلتريره.إلىسبيللاالذىالأذىإلحاقعنويمئتع،الحاجة

كانوا!ن،العلمىالعملأنأ"!3حقس!أ305أ*أ+34"الأبستمولوجيةالاجتماعية

طريقعن،الآنمنعهويتم،الآنتحفيزهيتملأنه،اجتماعىعملهوحرفيا،

وهذاالسائد؟الاجتماعىالنظامطريقوعن،العاملينالزملاءمنجماعة

وتنجحالخبراء.منجماعةوإنمامامؤسسيةسلطةليس)المؤقت(الحكم
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وتصحيحه.الخطأاكتشافوتيسرأعضائهابإنجازاتالجماعةهذهمل!

ويقلالها-المجتمعيفرزهاالأفكارأنالماركسيةزعمعنجدابعيدهذا)تحذير

هى"العلمية"الحقائقانالقائلةالنسبية-البنيويةالنظروجهةخلافوعلى

(.قبيلةأوبجماعةمرتبطةمواضعاتمجودأعنى،محليةاجتماعيةتركيبات

العلومضمنىبشكلشمتوفيهاالسابقةالفلسفيةالمبادئأنوأرى

أنوأرى(؟والتاريخوالأحياء،والكيمياء،)الفيزياءأو!الصلبةالناضجة

التاريخية(غيرالاجتماعيةوالعلومالنفس)علمأو!اللينةالناضجةغيرالعلوم

تنحرفالزائفةالعلومأنوأرى؟الفلسفيةالمبادئهذهبعضسوىشمتوفىلا

أنأكرر،موجزةوبعبارةجميعا.عنهالتحرفأوالمبادئهذهمعظمعن

العكس،وعلىأ-أ.3الشكلأوضحكماصحيحةفلسفةتغذيهالعظيمالعلم

الزائفةللفلسفةمميزبعضها،سيئةبعناصرمبنىعث!فىالزائفالعلمينمو

أ-3.2شكلانظر.الحداثةمابعدفىنجدهاالتى

العلمالاعقلانية5التجارية
الذالبةاللاعلمدة

الروحىالمذهب
الزائفللعلمالإيديولوجىالقالبأ-32شكل
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هذهبعضأندرجةإلىبالدينمرلتطةالزائفةالعلومأنفلكعلىزد

فلسفيةمثاليةفىتشتركأنهاهووالسببعنه.كبدائلتعملالزآئفةالعلوم

لاماليةبكائناتمعاوالدينالزائفالعلميسلموبالفعل.لاإنسانيةوأخلاق

هذا.نوضحدعنا.تابعةوأخلاقخارقةإلواكيةوقدرات

فىمنوعةأديانفىالمتأصلةالفلسفاتولشتركفلسفى،جوهردينلكل

كائناتهناكأ:اكاس!4أ31وله)15ل!!هالمثاليةالأنطولوجيا.التاليةالمثاليةالمبادئ

العلمية.القوانينتستوفىولا،والآلهةالنفوسمل!بذاتهاقائمةروحية

قدراتالناسبعضيملكأ:أ)!س!314أ"!ولح،3لا:515المثاليةالإبستمولوجيا

والبصيرةالإلهى،الإلهامالتجريبى:النفسعلمنطاقخارجلقعإدراكية

مساعدةدونبحوادثاللتبؤأوروحبةكائناتإدراكعلىالقدرةأو،الفطرية

فوقلقو!الناسكليخضعحأ!،أ:35دماوله،ا3حأ،أ،ع3التابعةوالأخلاق.العلم

عناعتقاداتهبشمويغملزمأحدولاشيء؟كلعلىوقادرةغامضةبشرية

العلمية.التجربةأوالعقليةالحجةطريق

والعلمالدبنبينالمشتركةالثلاثةالفلسفيةالعناصركلأنئجدوأنت

الدعاوىفإنثمومن.العلمفىالمتأصلةالفلسفةمعلتعارضمعاالزائف

الدين،معمتعارضايكونأنيمكنلاالعلموا!نايديولوجيا،العلما!نالقائلة

بشكلمنسجمةولكنهامخلالفةبطرائقمخلالفةمشكلاتيطرحانلأنهما

ص!!وللا!9،2!وفىوالعلمالدينعنالمزيد)تجدخاطئةدعاوىهى،لتادلى

ط!يولس!!ولكا4!لا+س!!أ)699.
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خناميةمححظات

شر.المعرفةأنأساسعلىوذلكحواء،لربلأنهالشيطانلعن

انجوهرها،فىخيرالمعرفةأنتعلمنا،علمانيةالمجتمعاتأصبحتوعندما

استعمالها،يساءربماأئهأيضاوتعلمنا.بالاكلشابجديرةدائماتكنلم

المعرفةومادامتلقريبا.شىءكليزيفملالماتزيفربماأنهاأيضاوتعلمنا

خاصة،منفعةأجلمنبيعهاأواستعمالهاإساءةفإن،العامالمجالفىالعلمية

.العامالمالسرقةيعادلتزييفها،أو

والتشهيرتحديدهاالسهلمن،الموضوعصميمفىحالةالطبيةوالشعوذة

علمصراحةبكلتكذبلأنها،الزائفةالمعرفةمنآخرنوعأىمنأكثربها

يثبتإكلينيكىأومعملىدليلأىدونومنثقة،عنإلاتمارسولاالأحياء،

الطبصورفإنذلك،ومع.المريضإرضاءأدويةمنأفضلتعملأنها

هذهوبعضالحر.السوقايثيولوجياحمايةتحتالازدهارتواصلالبديل

والطبالقصصى،والطبالفبنومينولوجى،الطبملرالبديلةالطبيةالصور

اعتبارذاتطبيةمدارسفىتثرساللتاقفى،النفسىوالطبالوجودى،النفسى

علىيتعينفسوف،النزعةهذهساتوإذاجنب.إلىجنباالعلمىالطبمع

البيطرية.العياداتإلىاللجوءالبشرمنالمرضى

سوفالبديلالطبصورأنعلىبأمانيراهنأنالمرءويستطيع

خدمةتكونأنمنبدلاتجارةالطبممارسةاعلترتكلماالازدهارتواصل

إلىالميلبسببفقطرهبةفىالزائفةبالفلسفةالتمسكجرىوكلما،اجتماعية

الصحيةالسلطاتواجبمنالنحو،هذاوعلىعميقا.شيئاالسحريةاعتبار

ويعلمواالجمهوريحذرواأنوالصحفيينالجادةوالمدارسالطبيةوالجمعيات

الجيد.الطبهوالخطيرةالطبيةللشعوذةالوحيدالبديلأنالناش
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بعيدحدإلىالزائفةالمعرفةمعاكاديميةالبيئاتفىالش!امحويجرى

باسمالفاسدالطعامببيعبالسماحشيءأشبهوهذا،الأكاديميةالحريةباسم

حمايةمنبدولا،انتحارىالش!امحهذاملوأنوأؤكدالحرالمشروع

.الناسيفعلملكمايفعلإمعةمنهمالواحديكونأنضدالجادينالطلاب

بدلالقدمهاولكى.الحمايةهذهلقدمأنوالعقلالمادةفلسفاتعلىوينبغى

منالحاضرالوقتحتىالحديثوالعلمجهة،منالمنطقبينإقحامهامن

أوالماديةعنالمرءيدافعأنوالمضللللوقتالمضيعوالشيء.أخرىجهة

منليسممالالة،وبصورة.المادةتكونأنعسىمامعرفةدونمنيهاجمها

شيئايعرفأندونمنالنفسيةالعصبيةالواحديةعنالمرءيدافعأنالخير

الأحيائى.النفسعلمعن

علينايجبوإنما،حقيقيةمعرفةنقدمأنيكفىلاأنهالقولوخلاصة

.وتخدعلالهىبأنهاذلكمرا،نقداوننقدهاالزائفةالمعرفةنفحصأنأيضا

لأنهافقطرائفةعلميةبوصفهاالجديدةالأفكارندينلاأنيجبذلك،ومع

علماءكلأدانعشرالتاسعالقرنخل!أنهتذكر.مألوفةوغيرغريبة

مننكونألاويجبزائفا.علمابوصفهالذرةعلمتقريباوالفلاسفةالفيزياء

فلسفية.مصافإلىيفتقرونالذينمنولاالأفقضيقأصحاب
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لفالقالجزءا
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عشرالرابعالفصل

شيايالأ()أالملعق

الذلىالماد!الشىءعلىالعاديةاللغةفى(ححل!ها"شيءاكلمةتدل

،،+داأحءلكا!(أحص!ؤ؟هكلمةأننجد،العكسوعلى.ولمسهرؤيتهيمكن

تنطبقإذفيه:القكيريمكنماعلىتدلالحديثةالفلسفةولع!حشافى3ول!أ)4

والكلياتالاعتباطيةوالمجموعات،المجردةوالأشياءالعينيةالأشياءعلى

،والفئاتوالأفراد،والأشباحوالأحجار،والأمموا!كترونات،المركبة

جرااوهلم،والخيالاتوالوقائع،والحوادثوالخصائص

المفاهيمكلفىبعيدحدإلىالعامالمفهومبالتالىهوالشيءومفهوم

كلفىيستخدمأنهدرجةإلىعامالمفهومهذاأنالمحققوالشيء.الفلسفية

سبيلعلىدائما،مشمقبشكليكنلمواءن،اللغاتكلفىالفلسفةفروع

نأحينعلىأشياء،الفصلهذاموضوعاتا!نيقولأنللمرءيجور،المثال

+الشيء"توضيحهوهدفهأوموضوعه

عنعامةبصفةمقبولةنظريةعلمىحلاودفىتوجدلافلك،ومع

هدهشمدأنمتؤقعاكانالأفراد،حسابأوالميرولوجياأنصحيحالأشياء.

وتستعملالحدود،أبعدإلىمعقدةالنظريةث!ذهأنلهيؤسفومما.الفجوة

الاسمئ،البرلامجبالتاعلأنها،بالذاشيئاتتجزولممالئمةغيررمزبة

مينونجاقلزحهاالتىالأشياءبنظرياتيتعلقوفيماالخصائصر.تجلتب

أشياءتتضمنلأنهاربمافقط،معتدلنحوعلىجيدامعروفةفإنهاوروللى،
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نظريةصياغةهوالفصلهذامنوالهثف.ممكنةأشياءمعئكافؤفىمستحيلة

يجدلاالذىالقارئفإنفلك،ومع.العيوبهذهمنمتحررةالأشياءفىعامة

الفصل.هذايتخطىأنيستطيعالرموزاستعم!إلىميلانفسهفى

والخصلألصاكراداأ-4

.عنوأىمنللافرادأ!ولهأكلهحابدهيةنظريةالآنأقتزحوسوف

منجزء،الهويةمعالكلاسيكىالمحمولحسابمسبقاالأولالجزءيفترض

الفصلبقيةوشمتعمل.المجموعةشبهنظريةمنوآخر،النظريةالرمزية

هى(المعرفة)غيرالمحددةالأوليةوالمفاهيم.الرياضيةالدالةمفهومأيضا

المفاهيمكلشأنذلكفىشأنها،المفاهيموهذه.والخاصيةالفردعنمفاهيم

فيها.تظهرالتىالمسلماتطريقعنتوضيحهايتم،الأولية

هووكماع.الخصائصكلوفئةكهـ،الأفرادكلفئةشممىوسوف

هى!8-!.تقرأسوف*،فى*.وعفى!تكونحيث")!.!".الصيغة،مألوف

3تكونحيث".إ3-ولا"الصنيغةممالالة،وبصورة"!الخاصيةلهص"الفردأو

تربط3!أو!ا"بمرتبطةولهىكل3لقرأ،عفى!كهـوئكونفىك!و

77و،-الأفراد

خاصية:أوفردإمأشيءكلأتعرلص

*=3؟لا.ح

الأفرادإلىتشيرسوفللأشياءبالنسبةبديهيالتافإنثم،ومن

ونبدأبمعا.ابيهمالشيرأووالخصائص

معا:وخاصبةفردايكونشيءلاالمبليهة

ثر+=ع.!
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ابزفل:علىواحدةخاصيةلديهمالأفرادكللمبليهة2

أ.!أ.(!3!!()*!.آ.!)ع

ذاتثا:فىخصائصتوجدلاالمسلمةهذهمنالثنائىويقوك

الأقل:علىواحدفرديملكهاخاصيةكل3/لمبيهلإ

!(-1-3!كاح!!كاظ.-.*!)*

المئلنظريةنقدعندماالأمرأولأرسطواقترحهاالتى،المسلمةوهذه

الوظيفيةالعقلفلسفةولكن.ضمنيةبصورةالعلومكلتتبناها،أفلاطونعند

لبستالعقليةالوظائفبأنسلمتالتىالفلسفةوهى،المسلمةهذهأنكرت

مخ.وظائف

الأقل:علىآخربفردمرتبطفردكللمللبليهة

3*!!()*!7،؟-(.إ!7=-؟.(-إ)*ع.ا؟ة.!كاا

نفسه:للفردالأقلعلىأخرىبخاصيةمرتبطةلفردخاصيةكلء/لمبليهة

كاكاكل1-(!-)*-!يمد-)ع(*!!3!(-ا!=31!!)!01

الواحدةتأتىأنمنبدلاجماعاتفىتأتىالخصائص،أخرىوبعبارة

تستوفىالخصائصأنهوهذافىوالسبب.الأخرىعنمسلقلةمنها

أكثرأوخاصيتينيربطمنهاالعظمىوالغالبية،القوانين

التالية.النسبيةالوجود-صفةنقدموأخيرا،

الدالةهىوحء،*مافئةمنفارغةغيرفرعيةفئةحلتكناتعرلص

إذاوفقطإذا)*(حء=أإنحيث.حء*-)1.5(الدالةأعنىح،!المميزة
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)أوالنسببةالوجودوصفة.أخرىبطريقة)بر(حء=وهح،فى*كانت

القيمةذاتالعبارةدالةهى(السياقية

!ح-.حح!لتضمنالتىالعباراتفئة

)*(حء=اإذاوفقطإذاصادقةتكون")*(حع"إتبحيث

مكافئةهوتكونح"،فىتوجد"*بوصفهالقسر!.)*(ح!"والصيغة

)3-إحء=أ

الذى"الوجودئ!ابالنمورمرتبطةغيرالسابقةالوجودصفةأنلاحظ

الأفرادبعضإنفقط3"لقوك"ص!كلأزوأؤكداالمخصص"أسميهأنأفضل

بشكلإنكارهيتمأووجودهميفلزضأنمنبدولا!.الخاصيةيملكون

العالمفىتوجدالمفترضةالكائنات"بعضالفال،سبيلعلى.منفصل

مجموعةكيتملوحيث3""ص!كه!!كلبوصفهاإليهانرمزأنيمكنالواقعى

الواقعية.الأشياءمن

31وليس،ضمنيةبصورة!يستعملأنطولوجياالتزامايشكلماكل

فىتوجدصأننقربىأنجدالبسيطمنبأنهالاعلزاضيجورالحالوبطبيعة

صفةتقديموراءمنالهدفيخطئالاعتراضهذاولكن301-حأوح

المنطقىوالامبراطورى3المخصصالسورمنوتمييزه،ح!الوجود

ضرورىغيركونهرغمالذىالتمييرهذاوضععنيعجزأنيمكنفحسب

أمريوجدلاحيث،الواقعيةالمسائلفىأساسيايعدالصوريةالمسائلفى

الوجود،يضمكأنيمكن

مل!المثاليةوالأشياءالأرقاممل!العينيةالأشياءبيننميزلمالآنوحتى

التمييزهذالقديمإلىالآنوسبيلناالأعداد،
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المادبةالأشباء2-ا!ا

النظامتأمل

كا!ب،7"!،5،!

فىولمتميزةغاصر5.1وحيثالأفراد،لكل*الفئةمنفرجمةفةالااحيث

عثدلتاليفيشملسلان(أو)يتحدانلملافىل!ءو!موينأىأنونفلزض

لو*و!الميرولوجىأوالفيزيائىالمجموعويسمى،كلافى*!ل!ثالث

إلىحاجةتوجدلاأعنىنظاما،يكونأنإلىحاجةفىليسوالمتسلسل

هذا،النقطةهذهوفىشيئا،يعدللاشياءالئعسفىفالجمع:روابطاستخدام

30!(.احأف!3)8!م!2المشلزكالحسعنينحرفلاللشيءالتقنىالمفهوم

وحدةتمنحهببنيةمزودةمركبةأشياءعلىللد!ةأخرىكلمةنملكولكننا

.نظامكلمةوهىألاوتماسكا

الشيءعنجداالعامالمفهومإلىحاجةفىفإنناشيء،منيكنومهما

الأشياءبعضلأنوأيضا.البنيةمنخاليةأشياءأى،بسيطةأشياءهناكلأن

إلىنغددعناذلكومعأشياء.ليستوالمركباتوالحوادثالخصائصمل!

الميرولوجية.المجاميعأومشملسلاتنا

بتقلايمالشلسلعنالسابقةالحدسيةالفكرةونصوغ

وترابطيةوتبادليةثنائيةعمليةتكون!أغىمونويد،3تكون7ل!بيط!

ول،فىس!،لأ*،لأىبالنلمب!ةول:فى

.)س!!لملأ!*=2!الم!*(،*!لر=ل!!*

طريقعن!الكلالجزءعالثةلقدبملنايتيحالافلزاضوهذا
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هناككانإذاللمنجزءا*يكونلملا،فىلرصولأىبالنسبة2تعرلص

لو:الكلإلىأدىص،بجانبوضعإذاالذى،2ثالثفرد

لل!*-32اس!ول2-*(!3!حع=.اللأ

المكوناتحالةهىوهذه:والكلالجزءيتطابقالبسيطةالحالةفى

أوليا-يكون،عامةوبصفة.والفوتوناتالالكلزوناتمل!للكونالأساسية

الأوليةمطابقةعلىبلتفضيلخليقالتعريفوهذاأجزاء.لهليسص

منتعقيداأكثروالفوتوناتالإلكترونات،الكملميكانيكاوفقالأنهبالبساطة

الكلاسيكية.الميكانيكافىالنقطةجسيمات

الأول.والكونالفارغالفرد3:فىالمتميزينالعنصريننعرفوالآن

فرد:لأىاختلافايحثثلاالذىالفردذاكهو

فرد:أىمنجزءايكونالذىالفردهو5الفارغالدرد3تعزلص

ثلا،فىصلكلبالنسبة

.*=*!ه

منجزءايكونالشيءأنالسائقوالتعريفالتعريفهذاعنويلزم

انعكاسية.!الكلالجزء-علاقةتكون،أخرىوبعبارة.ذاته

الأكبر:الفردهوالنونالآخر،الطرفوعلى

منهجزءايكونفردكلا!نبحيثالدردهوالكونلمتعرلص

أ=()*4لملألألأءوللر!)*2

المحدد.الواصفعلى،تدلحي!
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الميرولوجى()أوالفيزيائىالمجموععن!مفهومناأنأؤكدوأنا

القانون،المثالسبيلعلى.الواقعيةالعلومكلفىضمنيااستخدامايستخدم

شحناتمجموعشماوىمركبلشيءالكهربائيةالشحنةا!نالقائلالفيزيائى

مل!رمزياعنهالتعبيريمكنمكوناته

أ!أ!!كل2...!+)أمأ!=)ح!!...+)2!أ!)ى!أ!

ويصحالشيء.نوععلىقيدايضعلالأنهكاملةبصورةعامالقانونوهذا

أوالبلداناتحاداتمل!،للشملسلجداالمألوفةلكملالةبالنسبةنفسهالشيء

.الحروف

والمسنويكالالبئلق3أ-4

واضحضبهركانوان،الانبثاقعنعصرىمفهومعنالآنونتحث

للانبثاق:مخللفينمفهوميننقدمسوفوبالفعلخلافيا.وحتىالشيءبعض

الجديدالملمحأوالسمةومفهوم،النظاميةالخاصيةأوالحجمخاصيةمفهوم

التاريخ.أوالأحيائىوالتطور،التشكلمل!عمليةغضونفىالناشئجنريا

وبصورةمنه.جزءيملكهالاخاصيةهىللفردالمنبئقةالخاصيةهو:والأول

نفترضالحدودأبعدإلىلقيقة

إذاص"حجمخاصية!!تكون،الاافىصفردلأىبالنسبةءتعرلص

:!!*مندوجزءيملكلم

4=*!!ا*كاآ3-!*!لملألر2كاكل.ا)ل!!!
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الأصلعنمفهومإلىنحتاجللانبثاقالتعاقبىأوالثانىالمفهومولتعريف

نستفيدأننستطيعلاوهنا(.عكسهأوالأولثنائىهوالذى،السلفمفهوم)أو

الزمانيةءللعلاهةالممكنالبدهىوالتعريف.نعرفهلملأننا،الزمانمفهوممن

لملا،فى2وولرصأعضاءلأىبلنسبةهو:للأصل

15(انعكاسدةاللا)+س!.+ط*ءأ7أأصبرء-
!2(لائتمال!ا)طهـثهلأثهعس!أ!!لل*كا!*للء-

!3(ى)التعدع+ولةكهأااألألاأ.لر*ءممهلرء2!!ه*ء

تقديمالمفهومهذالناويليح

جنرياجديدةخاصية*عتكونولءفىفردلأىبالنسبة7تعرلص

*!:إلىيفتقرالذىلأالسلفمنينحدر*كانإذا*!

*!-!لمر*ء(،31=!ي!!.)لل

الحدوثمفهومإلىبالقياسبعيدانللتوأوضحناهمااللنينالمفهوميناق

والت!نولوجية.العلميةالأدبياتفىالمتزايدظهورهماويتكررالعرضى،

حية،الخلاياهذهلأنللخلايامنبئقةخاصيةالحياةا!نالمرءيقولوبالتالى

أنالكيميائيونيفترضالح!وبطبيعةكنلك.ليستمكوناتهاأنحينعلى

الخلاياأنالتطوريونالأحيائيونوخمن،ذريةأصوللهاالجزيئاتكل

.الحياةعلىسابقةأشياءمنانبئقت

الأشياءمنفئةا!نالقوليمكنالوجودامستوىمفهومنقدموأخيرا

تفتقرالتىالحجمخصائصجميعاتملككانتإذاالواقعمنمستوىلشكل

أنظمةهىالاجتماعىالمستوىعناصر،المثالسبيلعلىإليها.أجزاؤها
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ا!نمجازىنحوعلىالمرءيقولوربما.اجتماعيةحيةكائناتمنمؤلفة

سابقالأخيرالمستوىانأو،الحياةمستوىمنانبثقالاجتماعىالمستوى

العنصر-وعلاقة2،الكلالجزءعلاقةفإنوبالتالى.!كا3أوالأولعلى

العالعة)ومادامتكه.المستوياتعالثةتتضمن،الخصوصوجهعلىالنظام

نأمنبدلا!المحددةالعالفةفإنصارما،جزئياترتيباهى2المحثدة

صورية،بطريقةذلكوضعويمكن(.ذاتهالنمطمنتكون

التالىالمستوىفىأشياءمنيتألفمعينمسلؤىعندشيءكل3تعرلص

الأدنى

ط+!أ+أ/ل!=3*كا!4*الأ-،كاا+(/ط-+ط!ل!ا*2

لافتراضالتعريفهذاونستعمل

لكلطللفئةصارمجزئىترليبهوك!المستوياتترتيب3/ل!بلط!

الوجودامسلؤيات

والصلبةالحالة!ا-14

الواقعيةالعلومكلفىيظهرالذىالحالةمكانمفهومالآننقدمدعنا

الوسائلبعضاستعمالهذايلظلبوسوفوال!دسة.(التجريبية.)أو

يكفىلاالمنطقبأنيوحىالأمروهذا،المحمولحسابشمبقالتىالصورية

الميتافيزيقاالممارسة

التىللأشياءبالنسبةالحالةأماكننعرفسوفالبساطةأجلومن

المكانهوالبسيطالحالةومكانلاكمية.نظرياتكافياوصفاتصفها

البسيطالحالةومكانالكهرباء.مفتاحفى7و"الغلق"الفتح"مل!فقطبعنصرين
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الخليةكانتإذا!2.العناصريملكسوفولمستقلةمفاتيحمنمؤلفلنظام

النموذجفىوبيش!ماكولكافترضكماحالتينمنحالةفىالعصبية

المزيدة021منيتألفسوفحالتهامكانفإن،البشرىللمخالمبكرالرياضى

بالعددمطلقايقارنلاذلكومعكثير،مقدارهىالتى11،ا!قوةإلى

مثل،بسيطميكانيكىنظامحالةلمكانعدهإلىلاسبيلالذىاللامتناهى

.أ-41شكلانظر.فقطدينامبانمتغيرانيصورهالذىالطولىالملذبذب

ويمل!!.،!بارزينبمتغيرينلشيءبالنسبةالحالةمكانا-أ4شكل

وعلىله.حالةتملوالمنحنىفىنقطةوكلالشيءيتحملهاعمليةالمنحنى

ويحتوىولنهائية.الابتدائيةالحالةأوأالنقطتانتملو،الخصوصوجه

بهاتسمحالتىالحالاتأغىء،للشيالممكنةالحالاتكلعلىالصندوق

واحد.وقتفى!و!ئتضمنالتىالقوانين
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خصائصلهكلاسيكىلشيءبالنسبةحالةمكانذلكبعدنصفدعنا

فئةفىللأعضاءأهميةذاتخصائصا!2!!أنهب.+ساكنة

نتفقودعناأ.!أ!ىمع!،يمل!،3المؤثرأووالدالة،ولمن!فرعية

تعرلمه*على

تسمى،المركبةالأعدادفئةإلىللامن=3اا!س،32..،.!+!الدالة)أ(

فى،للأفرادبالنسبةالحالةدالة

،3!الحالةمكانهو!طريقعنقياسهيتمالذى*3المكان)ب(

حالةءشممىللافىسلفردبالنسبة53الجزئيةالقيمة)ج(

.عتصورهالذىالصنفأوالنوعهو،)د(

فيهالنقطةتعتبروربماول.البعدلهمجردمكانهو3كاحالةمكانأى

أو،نقطةحادثةحالةمكانفىالنقاطمنزوجويمل!3.السهمرأسمل!

تمثيليمكن،أخرىوبعبارةعنه.نتحدثالذىالنوعمنالفردحالةفىتغيرا

ذاتها.طريقعنهـح!3الديكارتىالناتجفىعنصرابوصفهاحادثة

حالةهىحالةفكلذاتها:فىحالاتئوجدلا،سبقلماوفقاأنهلاحظ

مفهومعلىمنطقياسابقالفردمفهومفإنثمومنفرد.فيهايكونأنيمكن

هىالعالمفىالبناءقوالبأنترىالتىالأنطولوجياأندرجةإلى،الحالة

إلىبالإضافةماسبقمعمشمقةتكونلا)حواث(،الحالةفىأو،حالات

لاالمث!،سبيل)علىالعلمفىوالحواثالحالاتبهاتعالجالتىالطريقة

لؤجدأنيمكنمماأكثر،مفاعلاتلونمنكيميائىتفاعليوجدأنيمكن

فىكاروللويسعندتشيشايرالقطحالةباستئناء-وجوهدونمنابشمامات

.(لعبئببلادفى/لمشرواية
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عندعهس!3353لا؟"كاأحول3حأ3العمليةميتافيزيقاعلىالسابقالنقدوينطبق

ديفيدزعمإلىبالإضافة،الوقتمنحينارسلمعفيهااشتزكالتىوايتهد،

قابلةتكونسوفوحدهاالحوادثلأنواقعيةغيرالحالاتبأن9"2ميرمن

أنمنبدفلا،حالةفىتغييراتالتعريفبحكمالحوادثومادامت.للملاحظة

أرمستزونجديفيدمذهبأماأيضا.واقعيةتغييراتهاتكونلكىواقعيةتكون

5ءأ!(5الواقعحالاتهىللعالمالأساسيةالمقوماتا!نالقائلالمعارض)7991(

أنيمكنحالةهىحالةكلأنمخللف:لسببخاطئمذهبفهو!ه!أكا!مكا

الخاصية-الشيءةهىالصحيحةالمنطقيةوالسلسلةما.شيءفيهايكون

العملية.الحالة

:المادىالشىءمفهومأخيرانعرفأنونستطيع

:فارغغيرحالةمكانلهكانإذامادياشيئاالفرديكونأتعرلص

بحيثح!إلىينتمىكل-ماديايكون)كلاول:فى*لكلبالنسبة

3(.عه7!ا!ن

حالتينفىيكونأنيمكنإنهالقوليعادلللتغيرقابلالفردإنوالقول

الماديةالصفةكانلتوإذا.النهائيةوالحالةالابتدائيةالحالةمل!،الأفلعلى

ماديايكونالذىإنالمرءيقولربماالتغير،قابليةمعالماصدقفىمشتركة

الأقل:علىعنصرينذاتحالةمكاقيملكالذىهو

.2!اح!91

أوللمكانمفاهيمأىنستخدملمالماديةالأشياءوصففىأننالاحظ

أنهاأو،مكانفىمتعينةالأشياءأننقررلمالخصوصوجهوعلى.الزمالت
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أوعلا!يةنظرياتبناءالممكنمنيجعلوهذا.الزمانخكلتتغير

-والمكانوالزمانالمكانعن(الجوهريةأوالمطلقةالنظريات)مقابلوصفية

الشيءمفهومحدودفىوالزمانالمكانتعرفنظرياتأعنى،الزمان

(.المادىأعنىالمتغير)

فىوالعمليةالحالةلمفاهيمالمهملبالاستعماليتعلقتحذيرا،وأخيرا

وفقاأنهول!)(.6"2)022نموذجىمدرسىكتابفىونقرأ.العقلفلسفة

،نمن*ينبثق!ن،عصبيةحالةعنالألم!ينشأ+النفسيةالعصبيةللواحدية

لأن،صحيحغيروهذا.نلىإضافيا(شيئابوصفه)يحدثئعرض+و

وليست،عصبيةثاص!ع!3"ثه!3عملياتمع()متطابقةتكونالعقليةالحوالث

المزاجيحسنأنالمرءيستطيع،المثالسبيلعلى.عصبيةح،34،3حالات

نغلق،العكسوعلىالأكسجبن،استنشاقطريقعنالاجتماعيةمنويزيد

البصرية.قشرتتاإهمادفىنرغبعندماعيوننا

منبدلامعينةمخلعملياتمطابقةتكونوالعاطفيةالإدراكيةوالعملبات

والتجمدالغليانيتطابقممالالةوبطريقةمنها.فنبئقةأوغهاناشئةتكونأن

حركيةطاقاتبمعدلجزبئيةحركاتأعنىالسوائلفىمعينةعملياتمع

عنوالئجمدالغليانينشأ(نمنبدلاتحت،أوفوقمعبنةحرجةقيمذات

،الحالاتهذهعنوالتجمدالغليانينبثقأوالسائلفىمعينةحراريةحالات

نقطةوهذه.الحالاتهذهإلىإضافياشيئابوصفهماوالتجمدالغلبانيحدثأو

نلك.التفاصيلباتفهلفظياوتدقيقاللأخطاءتصيداولميست،حاسمةأنطولوجية

زينونعندالساكئةالعلمرؤبةاستبداليعاللبالعملياتالحالاتاستبدالبأن

هيرقليطس.عندالديناميةالعالمبرؤية
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الأشباءالمثالية-5ا!ا

ولكنمخ.عملبةهوالإدراكىالأعصابلعلموفقاوالتصورالتفكيرإن

غير،وظروفهمالمفكرينعنالنظربصرفذاتها،فىالمدروسةالأفكار

عندإنهشىءعنالقولالمعقولغيرمن،المثالسبيلعلىللتغييرقابلة

وإنهملشعباأوالبولى،الجبرالعدد،نسقمل!للتغيير،قابلايكونلاالبناء

وهذا.أخرىإلىحالةمنيتغيرأنيمكنتقريباوإنه،معينةحالةفىيكون

البحث.إلىيدفع

حالة.فىيكنلمإذامثالياشيئاالشيءيكون01تعرلف

يكونالذينالأفرادمنأالنوعالمثاليةالأشياءلشكل،متكافئةوبصورة

فارغا:إليهمبالنسبةالحالةمكان

!=/3

مثاليايكونوحيثيصير،أنهومادياالشيءيكونحبث،عاديةوبلغة

.الرأىهذامعأفلاطونيلققأنالمحتملومنثابتا.يكون

واحد:وقتفىومثالياماديايكونشيءلابأنهنسلموأخيرا

للا+ا=!*لبليهة

أنصارمنكانوالأنهم،الرأىهذايعارضونفسوفوأتباعهأرسطوأما

.إوالصورةالمادةهماأساسيينبمبدأينالكونلنهسرنظريةاالهيولومورفية

+صورةومادةمنمؤلفةهجينيةأشياءالتكنولوجياولاالعلميعرفلاولكن

لضفىأوأفكاراتجسدالمصنوعاتا!نالقائلالمجازىبالمعنىإلا)فكرة(

.المادىالطابععليها
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خناميةملاحظات

مماشيءأىالقزمتؤنالاسميونيستعمللاأولا،.نقطتيننلاحظدعنا

هذهأنأخرىبطريقةيقررونأو،الخصائصوجودينكرونماداموا،سبق

برمتهاالمعرفةولكنالأفراد،منفئةبوصفهاتعريفهايمكنالخصائص

عباراتوخاصةالأفراداإلىذلكمنتغيراتأوخصائصنسبةمنلئألف

خلطيعادلالأفرادمنبفئاتالخصائصومطابقة.خصائصتربطقانون

وعلى،ماديةلاالمثاليةالأشياءبأنمسلمتناثانيا،بماصدقاتها.المحمولات

المرءعلىويجب.الرياضياتأنطولوجياعنحديثكلدونتحول،العكس

والبنىالمحمولاتإلىالإشارة)فئات(فئةعنذلكمنبدلايتكلمأن

الإشارةفئةهومفردلمتغيردللدالةمالمجال،المثالسبيلعلى.الرياضية

الأنطولوجياأنذلكفىوالسبب.الأنطولوجيةنظريتهاوليسد،إلى

التزامأىلصنعلاثمومن.مجموعاتوليست،العالمعننظريات

عندماالأنطولوجيالتدأفارغا.ليسمعينامجالاأننفلزضعندماأنطولوجى

هىهل،المثالسبيلعلى.البحثموضوعالمجالأعضاءطبيعةنحدد

هجينة.أم،روحيةأم،مادية
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عشرالغامسالفصل

العقائق)ب(ملعق

*ولعهآصورى:الصدقعنتمامامخللفانتصورانالأقلعلىهناك

وحقائق7غ3أ3غلم4عىهدإء3العقلحقائقليبنتزوسماهما.ا!ولأس!!ماقعىوو

الصوريةالحقائقتكونحينوعلى.اللؤالىعلى7غ3غلمأ43علمأءلمالواقع

العاليةللمعرفةالمميزةهىالواقعيةالحقائقفإن،والرياضياتالمنطقحقائق

كثيرةأوليةأعدادئؤجدأنحينعلىالمث!،سببلعلىوالتكنولوجيا.والعلم

بلايينستةالوقتهذافى*يوجدفإن،صوريةحقيقةلاملتاطة"بصورة

أسوأ(الحقيقة)أوالصدقمنالنوعينبينوالخلط.واقعيةحقيقةشخص*

والسعراالقيمةبينالخلطمنتماما

توضيحهيتمالصورىالصدقمفهومأنعامةبصفةعليهالمتفقومن

مثل(المفسرة)غبرالمجردةالنظرياتحالةفىنموذجيةنظريةطريقعن

فىالنظريةالصفةمفهوممعيتوافقوأنه؟المجموعةونظريةالفئةنظرية

غيرالصيغبقيةوالتكاملالتفاضلحسابمل!المفسرةالنظرياتحالة

للتحديد.القابلة

كلأنرغموبالفعل.الواقعيةبلحقائقيتعلقهمامشابهإجماعيوجدولا

يفرلمئهيبلو)الوقعى(،الموضوعىالصلقيقلرونالواضحينالمفكرين

عامففىبعدوبلتالى،غه.استتباطى(فرضى)نسقصحيحةنظريةعلىأحد

بحثيا.مشروعا3ء+هحولممس!ءولس!4+!حولالللاظرنظريةتزللاونصف
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تكون:غائمةكانتإذاواضحةتكونالحدسيةالفكرةفإنذلكومع

وأثهص!"حلم!ولتضاهى)أواع13ئلائمكانتإذافعلياصالقةالقضية

إليها.تشيرالتىللوقائعس!4!(4ح،كالالم5كافيةكانتأو3وله"!س!+ه043،تناظر

"تاظر"(؟أولضاهى")أو)تلائم(المجازيةالتعبيراتتعنيهالذىماولكن

البارزاالسؤالهوهذا

عامالشهيرةمقالتهفىتارسكى،ألفردالعظيمالرياضياتعالماعتقد

"س"الجملةئكونمعا:الصدقمنللنوعينواحدةصيغةلديهأن4491

يدمجلأنهأولا،.أسبابلثلاثةيتحققلنهذاولكنس+.إذاوفقطإذاصالقة

يقبلهلنأمروهو،بالجملالوقائعيخلطلأنهثانيا،.الصدقمنالنوعين

بالأحرىأو،اللغةيقابللالأنهثالثا،.الثانىوفتجنشتينهيدجرمل!أشخاص

يعنيهأنيفلزضالذىمااللغةنطاقخارجبواقعالإبستمولوجى،مدلولها

(س)الجملةاللغةمنجزءبينجسراتقيمتارسكىصيغةوبالفعل*التناظر+

عنويغيبص!ءوللاكاأ.؟7491)انظرس!3س"الاسم،اللغةمابعدمنوجزء

البشريةالمعرفةمنعينةأنهأعنىالواقعى،الصدقجوهرتارسكىصيغة

الظواهرمذهبوأصحابالذاليونينكرهشىءوهوالخارجىللعالم

منشيئاتحققلمالواقعىالصدقفكرةلتوضيحالبديلةوالمحاولات

لردوألتاعهما،وبوبر،،رايشنباخمحاولاتالخصوصوجهوعلى.النجاح

خاطئةمحاولاتهى(أخرىبطريقةاللااحتمالية)أوالاحتملإلىالصدق

لامادمنا،الاحتمالمنطقيايسبقالصدقأنالأول.الأقلعلىأسبابلثلائة

أشياءبينمنالاحتم!صيغصدققيمةتقييمعلىقادريننكونأنمنبد

لننمبةموضوعى،معياريوجدلاثمومنشمويغ،يوجدلاثانبا،.أخرى
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وأالحرارةودرجاتالمناطقإلىنسبتهامنأكثرالقضاياإلىالاحلقالات

تباللىبشكلمسلقلتينقضيتينصدققيمةأنحينعلىوالثاك،اكوان.

حالثتينمنأيابأنالاحتمالفإنصدقهما،قيممنالكبرىالقيمةشماوى

المنفصلة.احتمالاتهمامجموعيساوىلتادلىنحوعلىمستقلتين

)التقريبى(أوالجزئىالصلقوخاصةالواقعى،الصلقنحسبألاويجب

أنحينعلىبلواقع،المعرفةلعلقةملمحلواقعىفلصثقمحتملا،أومعقولا

الحقائقاكتسابيتمحينوعلى.المعرفةمنمابجانبمرتبطةالمعقولية

قبل)أىأوليةبصورةالمعقوليةأحكاموضعيمكن،الواقعةبعدالواقعية

كانتإذاهماتحققأنوحدهاالملاحظةشمتطيع،المثلسبيلعلى(.الواقعة

فرضيكون،العكسوعلىالحصيرعلىلؤجدالملوبهايضربالتىالقطة

الطاقة.بقاءمعيتعارضلأنهمعقولجمرلعقلىالتحريك

مفهوملتوضيحآنفاالمذكورةالمحاولإتأنملاحظةالمربكومن

نشأتربمافلك،إلىوبالإضافةخلط.مننشأتقدالصدقفىالتناظر

3!ول!ثااولأس!"حطحاوكلمةح)؟ء؟ه!"لكلمةالعادىالاستعمالفىمنهامحاولتان

و"معقولا""مرجحا"الكلمتانتعنىحيث،التوالىعلىوالألمانيةالإنجليزيةفى

مصادفة""يبدوإلىبالإضافة

ح!ولول!(.)أ"2المعاصرةالفلسفةلحالةمحزنةمؤشراتالملامحوهذه

هذافىنحاولوسوف.جديدةبدايةوضعإلىبالحاجة،ذاتهللسبب،وتوحى

الصدقمفهومأنطولوجياأيضانفحصوسوف.بالضبطذلكنفعلأنالفصل

الفصلهذاومادة.ومنهجيته،دلالتهوعلم،للواقعةالتقريبى()أوالجزئى

ح!ولول!(.2)كا!!وسابقعملمنمسلضدة

647

http://www.al-maktabeh.com



الوافعىللصدقالائطولوجىالمفهوما-15

أوكفاية)أوملاعمةبوصفهالواقعىالصدقعنالحدسيةالفكبرةا!ن

بصمورةالأفكارلضورجرىإذامعيبةفكرةهىللواقعةالفكرة(مضاهاة

الحالةهذهمل!فىلأنهوهذاالمث!.سبيلعلىقضايابوصفهاتجريلية،

فقط.مجازيةتكونالبحثموضوع،المضاهاةأوأوالكفاية،الملاصة،

عندالحالهوكمابعضا،بعضهاالمجردةالأفكارمقابلةيمكن،وبالفعل

بعضهاواقعيةموضوعاتمقابلةيمكنممالالة،وبصورة،محدينمقارنة

مقارنةالمستحيلمنيبدوولكن.أصبعينمقارنةغدالحالهوكمابعضا،

لا،الخصوصوجهوعلىابيها.تشيرواقعةمعمجردةفكرةمواجهةأو

بينتمال!يوجدمماأكثرالضوءوموجةالبصرياتصيغةبينتماللىيوجد

العينى،التفكيرمعالواقعةالحقيقةهوليسفهذاذلكومع.والكلامالكتابة

هذهبلغةأو،الخارجىالعالمفىابيهتشيرمامقابلفىفكر،عملياتبوصفه

عجلىنظرةنلتيودغا.البحثموضوعالصدقلحاملالصدقصانع،الأيام

البديل.هذ.اعلى

أغىالإدرلكى،الأ!مابعالميمارسها!تىبالطريقةالأفكاربايجازتأمل

خاصبةالصدقاغبارنحاوللننستطيعالحالة!ذهفىمخ.علياتبوصفها

بماالأفكارنقارنأننستطيع!حالةهذهفىثمومن.ال!لىالنوعمنمخلعملية

ح!وللاه!891كاهأ.)!839اليهتشيرمالهاكانا!االخارجفىاليهتشير

إلراكادائرياشكلايلركالشخصانالقولنستطيعالمث!،سبيلعلى

علىزد.الشبمهذامل!لفليمغددائرةالواقعفىالركإذاصحيحاحسيا

الصورةهذهمل!أنأثبتتالرئيساتعلىالحسيةالتجارببعضلننلك
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القشرةفىمنشطةعصبيةلخاليهاممالالةأوضاعفىئكمنالذهنية

ح،55+(.11ح4.ا!)8291البصرية

بوصفهادائرةأدركإذاخاطئاالشخصلدىالحسىالإدراكوسيكون

هذهفى،واضحةوبصورة.الإطلاقعلىشكلايدركلمإذاأومخللفا،شكلا

منيحصىولايعدلاوعددوحيدصحيححسىإدراكيوجدالبسيطةالحالة

الإدراكىالأعصابعالمأنذلكعلىزد.الخاطئةالحسيةالإدراكات

أن،معينةعصبيةخلايا(اشتعال)حالةنشاطملاحظةطريقعن،يستطيع

ول!ولأحمم!أ(.اكاأس!)!ه!2الشخصيراهبماتمامادقيقةبصورةيتنبأ

النفسيةالثنائيةفىيعتقدشخصأىعليهيحكمسوفالتناولوهذا

الأعصابعلمبعيدعهدمنذأبطلهاالثنائيةولكنمح!.لتاولبأنهالعصبية

فسيولوجيةلأنظمةملمحهىالعقلية"الحوادثأنيرىالذىالإدراكى،

تنشأ،المثالسبيلعلىن!)غؤ(..3991)345معينةخصائصذاتعصبية

.عديدةبصريةطرقلأماكنمتزامنةفاعليةمنالمخفىالبصريةالصورة

قشرةمنوالوسطىالسفلىالمناطقيصيبالذىالأذىأنهوالأخروالمثال

أنعنالمريضيعجزإذخطير:عاطفىلالفإلىيؤدىالأماميةالجبهة

45،!ة"(.أ0)4991الأسوياءالأشخاصلدىقويةمشاعرلثيرحواثتحركه

الواقعىالتصوربأنبالاعلزافئعجلتقدترانى،أسلفتهلماووفقا

الذىالوحيدالبحثمشروعهوأعلاهالمخططالواقعىللصدقوالمادى

الباحئين.منقلةالوقتطوالفيهالعملعلىيعكف

الأفكارإلىمخ،عمليةبوصفهالعينى،التفكيرمننتحولالآنودعنا

التىالطريقةوهىالفكر،عملياتعنبمعزلالمدروسةأعنىذاتها،فى

.المثاليونوالفلاسفةالرياضياتعلماءبهايتعامل
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النناظردولا-52

)أوالمزدوجعطفهاعلى!و،الممكنةالوقائعمنفئةعلىلتل3دع

تكونوربمالضغى".بينماتأكل"إنهافىالحالهوكماعطف(أوسلسلة

أنونفترض.الخارجىعالمهفىأوالعارفمخفىحوادث3عناصر

تكونأنمنبدلاثالثةحقيقةهىعفى!آوواقعلينلألىلم!!السلسلة

ترابطية:تكونالواقعةسلسلةأنأيضاونفلزضمثلا.وهما،

لم!(؟!الم)=كأ!!)!لملم،هم3!ولل!لم!!ول4ييلمأول03

تعسفيةبواقعةترتبطعندماالتىالواقعةأنهاعلى5الفارغةالواقعةونعرف

دورتؤدى5أنهذاومعنى.ه!لم=لم!5=لمتغييربلاتتزكهالم

مجموعة)شبهأومونويدهى،3!،!!هوبوضوح.الوحدةعنصر

(.هويةمع

الواقعيةفالأشياء:لقصلأنيمكنالوقائعأننفترضلاأننالاحظ

النفىيمارسلاوالواقع،لتفصلولاترلتط(وعمليات)حوادثوالتغييرات

مفهوميةعمليةهو)الانفصال(الفصلشأنذلكفىشأنهفالنفىأيضا.

ولا،والمحمولاتالقضاياعلى-إجراءينطبق،أخرىوبعبارة.خالصة

?ولول!(.!7791)انظرالوقائععلىينطبق

الروابطلقل!-و7و8والقضايا،كلفئةلضتل!دع،ذلكوبعد

شبكىنظاماعممه781،-!جيدا،معروفهووكما.النموذجيةالقضوية

ميكانيكاأن)وإشاعة.توزيعىالشبكىالنظامهذاأنأيضاونفترض.متتام

(.بالإجراءاتالقضاياخلطمنلتشأالتوزيعيةعلىقضتالكم

العمل.موضعالآننضعهاودعنا.للتعريفاتبالنسبةالقدربهذاونكتفى

مفهوملضوغ!،!7،81-!إلى،عك!،!*همنالخريطةأنونشترط
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اع!،-*8منالجزئيةالخريطةوبدورهاالقضايا.طريقعنالوقائعلقثيل

وهذهمما.الصدقتقييمدالةهىالواقعىللخط11.5(الوحدةفاصلإلى

صدق.قيمةلهايخصصعفىقضيةكللبستلأنهجزئبةالئانبةالخريطة

الصدققيمأننفلزضذلكإلىوبالأضافةللتحديد.القابلةغيرالقضاياتأمل

يوجد!مل!)جزئية(،لقريبيةوأكانيببحقائقنسلملأننا،وا5بينلتزاوح

التالى:النحوعلىالخريطتانوتتركب".إنسانبلايينستةالآن

1115.

الصدقلقييممم!

،ع!.7،8-!ى

ا!ئمثيل

*ه،!،عى

إنبحيثومماا-ولالخرائطالنظريةتحددأنمنبدولا

كاذبة:5الفارغةالواقعةتملوالتىالقضاياكل1()

.!فىءلكلبالنسبة)لم(مم!5=إذن،ا!)لرلأ5=كانتإذا

لأ،!/)ى=ول-لبعضوبالنسبة/،-ا-!،ع)!=لم-!لكلبالئسبة)2(

1115..

لم8لبعضوبالنسبة،!،لم--!،علم!)!!-لم84-علكلبالنسبة)3(

7،4ل!(8ي!)!.5!011

غيروقائعوجودإلىهذاويرجعا؟اكلامنبدلا"بعض"ظهورلاحظ

،عفىفجواثافلزاضإلىحاجةفىلسناأخرئجهةومنتماما.معروفة

لملوحتىموضوعياكاذبةأوصادقةتكونربماالواقعيةالقضيةدامتما

نبتونبوجودلوفيرييهلتبؤ،المثالسبيلعلىبعد.الاخلتارموضعتوضع
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منالسيارالكوكب!جوتفريدجوهانأغالىيشاهدأنقبلصحيحاكان

اللالسكوب.خلر

آخرموضعفىالمعرفةالإشارةدالةعكسهىا!والخريطة

خريطة:خريطتينمنمركبابوصفهاتحليلهاويمكنح!ولولكا!.791)كاه

هنادقهمالجزئية)والفكرةالقضايا.-الأفكاروخريطةالأفكار،-الوقائع

فئةبوصفهاالقضيةفىالتفكيريتمحينعلى،جزئيةمخعمليةبوصفها

تطابقاالفكرتانتتطابقولاح!ولول!.،كا!891!8391انظر:الأفكارمنتكافؤ

ذاتها(.القضيةفىالتفكيرفىتكمنانكانتالوحتىتاما

من،+لم،أو،التخيل:الخريطتينتركيبهوالبحثموضوعوالتحليل

:!الفضاياإلىالأفكارمن،+هحأووالنصور،،الأفكارهإلىعالوفائع

1(115،+)=

أ-ء!ص"ح

52.!م

!يه!4

خريطةمادامتفلك،ومع.الإشارةخريطةعكسهىأ!حيث

لتاظرنظريةعنالكلامفىالحقنملكفلا،محددةجمرلظلأ!التمثبل

النظرية.هذهصياغةمشروععنالكلامإلانستطيعولا.الصدقفى

منبدولاأ-5،4الجزءفىممأعنشيئانقولأنعلينايتعينوسوف

الواقعية.المعرفةعلامةلأنهالخطأ،أعنى،الصدقثنائىأولانتنكرأن
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للصدقالمنهجىالنصورا-53

تراهم،المثالسبيلعلى.والتجريبيةالنظريةالقضايابينالعلماءيميز

يستعملونالممارسةوفى.المرئىبالمدارالمحسوبالكوكبمداريقابلون

واحتمال،الكتلةمل!ى)مقدار(كمبةبخاصيةالمتعلقةالتاليةالصدقمعايير

شئت.ماأو،المحلىالناتجوإجملى،الأيضى،-والمعدلالتحول

قباسهاتمول!قياسها(يتم)التىالصادقةالتجريبيةالقيمةأمعإر

هىلمبتكنيك

=يم/لم!ء+ع

هو!و،الدقةعاليةالقياسنتائجمنضخمةسلسلةمتوسطهىعحيث

السلسلة.لهذهمعيارى(انحراف)متوسطالتجريبىالخطأ

شربطةصحبحةتكونىهـ!)المحسوبة(النظريةالقبمةمعإر2

التجريبى:الخطأمنأصغرالقيمتينبينللتعارضالمطلقةالقيمةتكونأن

هـااع-ب!ء

،القياساتعنالناتجةالأساسيةالكميةبالحقائقأالمعيارويخبرنا

شئناإذابأنهيخبرنابعيد،حدإلىدقيقةوبصورة.المؤشرقراءاتوخاصة

نأخذأنمنبدفلا،القراءاتهذهمقدارمنالصحيحةالقيمةنستخرجأن

بعددوينتهىالأعدادمنبفئةإذنويبدأ.الحسابىملؤسطها

جرسىتوزيعلهاالتجريببةالأخطاءأنهوالأساسىوحيد.)والافتراض

.المحسوبوالعددالمذكورالمتوسط،عددين2المعيارويقابل(:الشكل
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)وهذه.تعريفاتوليست،للصدقمعاييرهىالسالفةالمعاييرأنونؤكد

التجريبى،الصدقبمعاييرالصدقلمفهومالوضعىالخلطيقتضيهاائملاحظة

قيمنجدكيفالصدقمعاييروتقتزح(.بالدليلللإشارةالموازىالخلطوهو

وصفةتوضحمماليهة:)وبصورة.الصدققيمةماتخبرنالاولكن،الصدق

العامالمفهومتعرفلاولكنها،معيننوعمنكعكةلضنعكيفالطبخ

يمكنالجزئىالصدقنظريةأنالسابقةالمعاييرتقلزحلا،ذلكومع(للكعكة

هذهتخطيطنواصلودعناالخطأ.مفهومتجاهلتإذامقنعةتكونأن

النظرية.

الجزئىلصدقا-54

قيموجودمسبقايفترض،دقيقةالقضيةتكونحدأىإلىالشماؤلإن

التطبيقية،الرياضياتفىمعيارىافتراضوهذاأو5منأكثرصدق

بهالمنملممنالمجالاتهذهكلفى،وبالفعلوالتكنولوجيا،الواقعى،والعلم

وإن،للصدقجيدلقريبهوعاديةبصورةإدراكهيجورشيءأفضلأن

الأمرنهايةفىمحسنايكونربماتقريباكان

رائداأرشميدشكان)التىالتقريبنظريةحولهتدورماكلهووهذا

للدعولىالمنهجيةوالنلتجة(.جاوسوضعها)التىالأخطاءوحسابلها(

سبيلعلى)اللقنيد(.أوالتكذيبيكونهكذاأنههئمتدرجالصدقإنالقائلة

تمامااخاطئكذبتقدالكلاسيكيةالميكانيكاأنالشائعالرألى،المثاك

متوسطةلا؟جسامبالنسبةممتازلقريبالنظريةهدهأنالمحققوالشيء

الفلكوعلماءالفيريائيينأنفىالسببهووهذا.بطيئةحركةفىالحجم

654

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ملائمة.تكونعندماالنظريةهذهاستعماليواصلونالميكانيكيينوالمهندسين

الماضيةالاعلقاداتكلإنالقائلكون،توماسرأئأنفىالسببهووهذا

رأىأنهذلكعلىردتماما.كاذبذاتههو،كاذبةأنهاتبينالطبيعةحول

وعمقهااواشماعهاالمعرفةدقةلزيادةالمحاولاتكليعوق

لكييمدالةهناكأنغالبا،ضمنيةبصورةالمرءيفترض،أخرىوبعبارة

اعلتارهيمكنوالذىعددى،فاصلعلىالقضايامنحمافئةمن7صدق

:3،!-.1115نقررربماأننايقىوهذا11.15.الحقيقيةالوحدةفاصل

تعرفالتى)المسلمات(الشروطمنصقولنسقإلىالوصولهىومشكلتنا

"3

"كانمثل-!طئقاللأنصافمجالالنفسحالمسلماتهذهنريدونحن

المعرفةالمعياريةاللقييمدالةأنلهيؤسفومماإسبرطيا"فيلسوفاأرسطو

طريقعن

ممأدم8)4=أ،+ول31،)،لأ)4(13،

رلأ77ي!)=!م!،+1،)ل!(7)4(3)

تماماكاذبةأرسطوعنالسابقةالقضيةإنالقائلةللحدسالمضادةالنليجةلها

التقييمدالةاعتباريمكنلاثمومن.صادقةنصفتكونأنمنبدلا

النقدهذايؤثرذلكومع.الجزئىالصدقعنالحدسيةللفكرةتدقبقاالمعيارية

العطف.فىفقط

الأمنياتمنمؤقة،كانتوإنكبير،حدإلىمعقولةفئةيلىوما

!3بالنسبة

الخطأحدودفىصادقةأنهايلتينكميةقضيةلمكانتإذااأمنية
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)!أ7=+أفإنعالنسبى

الفعلىالعدديثبتبينما8أشخاصتسعةالحجرةهذهفى*يوجد-ءمث!

=)!ا15/97=15/1-ا-ح15/1النسبى=الخطأ.أشخاصعشرةهناكأن

ما.حدإلىجيدتقريبوهو

،أخرىلقضيةنفياءليستكانتإذا2أمنية

م5مما)عأك!-أ

)ء-(7ت( أ"أ)!أ3!أ

ليستبدورهاوالتىكل،للقضيةالنفىهى4كانتإذا،أخرىبطريقةيعنى

فإن،أخرىلقضيةنفيا

3)،(.=3)-!(

هذاومعنىلاأ=)"-(7فإن،السابقةأأمنيةفىالمث!هى3كانتإذامظلى

كانوا!نتماماصادقةالحجرةفىأشخاصئسعةيوجدلاالقائلةالعبارةأن

هينا.صدقا

ليسالجزئىالصدقنفىاممنيقولالسابقةالبديايةمنالئانىوالجزء

الفيزيائىرأىتناقضالنتيجةوهذه.صريحكذبوإنماآخرجزئياصدقا

فإنكذب،هوالعادىالصدقمقابلأنحينعلىالقائلبورنيلزالعظيم

آخر،عميقصدقهوالعميقالصدقمقابل

كانوان،الظريفالرأىهذاصياغةيرذشخصأىأنالواضحومن

ذلكومعتماما.مخللفةالصدقفىنظريةبناءعليهيتعينفسوفغامضا،

نستمر)دعنا
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4و!قضيتينلأىبالنسبة3أمنية

أآء!،،ولحط()مأ!م=.)4(3

واضحا.تحكمابوصفهوإنماعميقااستبصارابوصفهيقترحلاوهذا

إذن،04نفياليستكلكانتإذا4أمنية

لما83)4=ا-2)!أ13+.أ)4(ك!أ

!،ممأ)ء-8=5،أخرىوبطريقة

إحداهمالقضيئينالربطهووهذاإسبرطيا!.فيلسوفاأرسطوكان3=كلمثال

)ممأ3=2/1،ثمومن.كاذبةوالأخرىصادقة

!،مما7)4-*ةول(مم!،)!))4(مما4:ءوقضيتينلأىبالنسبة5أمنية

مأمما7)4-أ"تافهمؤلفأوفيلسوفاهيدجر1=كل47مثال

أنهى5لأمنيةالطبيعيةوالنئيجة

مأ3!=)4ا*!ول،)ء-(3ا)4(3

،الخصوصوجهوعلى

أآ)!أ3-1،"أحول)كل-(ل!=،5!ول34!أهـ)4

)4(كما=،4+!

11)مأكلا!4.1طولس!)كل-(كم=أ؟ول!4عأ3!)4

اب

حاد،هووإنما،بدرجاتيأتىلا،الموتملوالنفى،النسقهذاوفى

غالباصوابعلىكانواربماالنقادأنفىالسببهووهذا.وهين،ويسوى

كانتوا!ن،التناقضاتفإنفلكومعبالنقد.لهميتعرضونالذينمنأكثر

ومن.الجرسأصواتمل!لقعلربمالأنهائماما،القيمةعثيمةليست،كاذبة

3.ح4كاةكاوأ،حول63ول34+،ولالخلفبرهانمبدأنستعملأننستطيعلادونها

ربصاتبادلىبشكلالمانعينالرأيينأحددامماما،إرشاليةقيمةأيضاولها

صالفا،يكون
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مادام،الحالبطبيعةلعنةالتناقضفإن،المخلصةالخصائصهذهورغم

سيئاليسفإنهذلكومع.الفعلويشلطريقهعنالتفكيريصدعاديةبصورة

"حل"يمكن،وبالفعلوله+.3مولص!3اللغوعنكودع،آولهح+هأ؟دااللبسملر

عنتوضيحهويمكن.مكوناته(حدعنالتخلىبمجرد"استبعاده"أوالتناقض

الدلالىواللزتيب.المعالجةصعباللغوأنحينعلى،التحليلطريق

هو:الصحيح

/لكلى.!/لصدق/لجزلىلصدق!/لتظقض!/للمشى/للغو

هو:الصحبحالمنهجىوالترلتب

قيمةتخصيصى/لأختبر!/لمخفوليةحكمى/لمعنىذ/ت/لعإرة

/لصدق.

س!!وللط!انظرالاخلتار:يسبقالمعنى،التحقققابليةنظريةعكس)وعلى

791(.و6

أنولتينب".إذنأ،كانت"إذاالشرطيةالصيغةفىالنظرإمعانجرلىمظلى

.الآنحتى-حالةأىفىكاذبةوليست،كثيرةحالاتفىبالفعلصادقةب

كذلكحيثومنذلك(،معمحتملة)وليستمعقولةأتجعلالنتيجةوهذه

أساشيوجدلا؟معقولةأتكونحدأىإلئ.إضافىببحثجديزةتكون

على،نقولهأنمايمكنوقصارى.المعقوليةلهذهعدديةقيمةلتخصيص

قادرافقطالمقبلالبحثيكونوربماأ.لامنأكثرمعقولةأ،الدليلضوء

عالية.صدقهاقيمةأنبيانالأقلعلىأو)إثباتها(،أعلىالدليلإقامةعلى
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هطروحةنزاللاالمشكلةا-55

الأمنياتبعضيجسدمتماسكمسلمةنسقصياغةهىالتاليةوالمهمة

الأول.الملائمالمكانفىثلاثةئحذيراتوهناكجميعا.يجسدهاأوالسابقة

يغوكأأ!للمرءيجوزالآخر،أحدهمايتمموالكذبالصدقاعتبرإذاأنههو

نفىأنا!لافتراضثمذايسلالزمذلكومع7.)،/-(=دا-ا)ل!،بأنبالشمليم

يكونتماما،صجخايكونأنيمكنوالذى(،الكذبنصف)=الصدقنصف

يؤدف4،الأمنيةمعبالاشتراكذلك،إلىوبالإضافة.نفسهبتقريرهجديرا

قيمةلهاالبدائلوقضاياالعطفيةالقضاياأنمؤدا!امقبولةغيرنتيجةإلى

الدقرير.منبكثيرأهونالإنكار:أقررودعنىذاتها.الصدق

بتعريفا/لإغراءيقاومأنمنبدلاالمرءأنهوالثانىيروالتحف

الصثقأنهوالأولوالسبب.الاحتمالحدودفىالجزئئالصدق

لأنفقطالأمركانإذا،متبادلنحوعلىالتعريفيملانلاوالاحلقال

فقطبمكنااللأحتمالاتأنحينعلىللقضايا،منسوبأومحمولالصدق

هوالثانىوالشب.معيننوعمنلوقائعمنسوبةأومحمولةتكونأن

نراجععندصالأننا،الاحتمالمفهومعلىمنطقياسابقالصدقمفهومأن

نسلمتراناتجريلة،أونظريةمراجعةكانتسواء،الاحتماليةالعبارات

لاالصدققيمفإنوأخيرا،ما.نطاقعلىصادقةتكونأنيمكنبأنها

قضيلتينعطفصدققبمة،المثالشيلعلى.الاحتمالاتمتلتنضم

تساوى،الأخيرةالصدققيمةشماوىالصدققيمةنفسلهمامستقللتيئ

احتمالهما.ناتج
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احتمالمفهوملتضمنأنمنبدلاالنظريةأنهوالنهائىوالاقلزاح

المرءينسبأنغالبايحدث،وبالفعل.الاختبارتكنيكمل!،الصدقمصدر

خطأفقطويكتشف،مصقولغيرمنهجايستعملعنلاماعاليةصدققيمة

التالية:الأمنيةبإضافةيوحىوهذاجدا.دقيقاإجراءيستخدمعندما

قيمكلالقضيةإلىيسندأويخصصأنالممكنمنكانإذا6أمنية

فاخلز،)!3مخلالفةاحتمالاتذاتاختباراتأساسعلىمخللفةصدق

القضيتين:ناتجالأعلىالحدإلىيزيدالذىالاسناد

)عأ7.)ممأ3=.كلةول

وأ5بينالاحتم!معامديمتدحيث

وجاء.التقييملدالةالأمنياتإلىبالنسبةكفايةالقدرهذافىأنوأرى

فىالمشروعهذاويكمنبحثيا.مشروعابوصفهالشروطهذهسرداقلزاح

بعضهايكون،السابقةالأمنياتشمتوفىالمسلماتمنمشدقةفئةاكتشاف

صورةفىالآخربعضهايبقىوربما،نظرياتالآخروبعضها،بليطات

الإطلاق.علىصورةفىيكونلاحتىأومتغيرة

خنامبةملاحظات

أحدلاأنيبدوولكن،الصدقفىالتناظرمفهومشخصكليستعمل

علىيتعينثمومن.الدقةوجهعلىالمفهوميكونأنعسىمايعرف

فرضيانسقاأعنى،ملائمةنظريةخصمنالمفهومهذاتوضيحالفلاسفة

كفايةبوصفهاالواقعىالصدقفىالكافيةالنظريةفإنذلك،ومعاستنباطيا.

معتنسجمأنيجبذلكمنوبدلا.أوليةتكونألايجبللواقعةالفكرة
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وتنقيتها.الحقائقاكلشاففىوالتكنولوجيونالعلماءبهايشرعالتىالطريقة

الواقعة-علاقاتعنالكفايةأفكارلتضمنأنيجب،الخصوصوجهوعلى

الخطأ(.)مزدوجالانسجامدقةفكرةإلىبالإضافة،القضيةوالفكرةالفكرة

ىأمنومكافأةودقةأهميةأكثرسيكونالمشروعهذاأنالمحققوالشيء

الحقبقيةالإمكانيةضدنسبىبنيوى-بيانأوالمتعددةالعوالمعنخيال

موضوعية.حقائقلاكتشاف
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اجعالمر

طهـ3،04؟"ا.؟")!ول097!و"+حا!أحهثها!علأ:وللالاس!ا!33!؟أثهآه)كاأحهثه

+ط*هاس!!4ءكهـ.،لم،لم"وللم!عأ.!عكه،،1-ل!ه)ركه!أبرحه!!هلم617-396:06.

ولاح*!ول4س!!،3!،وللاح).0291.لم5"حعع"لم.لململمع!كالملمء"ألمإلم:51072.*ح*353ط:

ي!لاول4أولألمس!كهس!3!3غ.

طهـامم!أء!،يلاأحاااح!+.طهـ+أ"ه+لا5.ي!لا4ع،2،لأول4ل!ألااأ55+ول5ولأ.2"8.

حهول3حألماه3+س!ثهثه!ول4ول!حكوا؟لأي!أ*.فىأح،علمحيم086-78:723.

)اكلهـول!،ول،ا؟هولولول!!09991.53ه،!!لما9//أ،؟ى!م،.لم.5لأحلا3537ظ:3أحس!أ(ولأآء

ثهـولعأمس!!ولأط؟!علأع.

ثر"أ!"،ك!كايولس!كلهـول،؟5،ألم!.8002.لمزر!ع34يمأءا7لم3).!علم،لم.ح09

أ!!+!ح7،س!:4:كللكاه!343!لألاأول7ح35ألأأح3ح.53

ول3أحاأه،كو.1491،حأ5ء!ح!أ!ء،ء1!،كهس!.4أ"34*اأح7ص!ك!حهول.لا*ع353!ا:

ول!"4ه،ول+هلاء3.

لأ+عول(3هعول،!!كاا7أ41.ول.4.6891،،ءلمكاؤكاىلمألمكهلملململمى.إكاهلمهلملململع)لملم،أ."لم
هسأول4ه!:"لاهأاس!!4كاس!س!*مم!ولكا!لالأعا.

،47991ي!لمءلمه!"المهكهعلمءلميلمهأكاهم034ولكاس!63أ4:عروحكاةأ!كا!!ح

لأولأ7عع5أألا-ا!ح5ثلا.

اكاها،أ؟!ا."أ01255ء31/3عيرلمعا،4+لمل!+لمكهعلمر13:،،!علملم3لملمكاهلم277،لملمأ،ه.أإلم

ء/الم،لم3.ع*ههم34:*ههم34أ+لاس!كلأ3ل!،ألأس!3!3كه.

كاه؟3س!3،!ص!ذول+!أول.3002!5.84191لم3هلملم!عي!لململمهحىءلمإح!.!س!؟3حاس!لأ،حثر:

أوللأس!لملأ3أثهلأأ51ا!حأ!أ+هآحثهس!5.3

!!كل!ملم*ه.لع35س!ول.1ا6002.أولأ403لا(حأهول:3هأ،ع*؟ج!تأطكاس!لاثه4هس!كهأ!!لألأأ.

ولأأي!ل33أ!،لم،/لمعع-لما!هلمولألململمه:43ءلم)4،ط!اأ،أاكهةلى3.،05ء.لم3،حع،1ألم.،لمكله،.06-3

هآوله34:*ههم4!لاولأس!7عنجألأ،عحعكاثو.

3!!طللاه.حل!،+ه!س!ول.محأكاهحلأهأول4ح،3!ول4)طهوللا؟هه+؟ع.9143و.2،/3ع

لهكاهء"!لم7)لمأإ،.."!لماهلمكرلملم،5.ء.)كال!ق.،حلملمه!!ءلمكالم7"لململمعكالم،عءكا!لمألم،ىلمء

كاحلمي!الم3.ع*"س!353كلا:ه*ه،34لأولأس!7ماثمألأحس!مظغ.

3-لة!لاحاهلا"!،5س!5ص!3"لا.)979.ءيلا،لم.لمء3ي"المأإ،لألما؟لم5ئيكا.*س!للا3هط!!ول4

ذهصا04ول:1115!ولث!!7س!أعم.

.ل!ه!!!!ول؟هل!،.!الاكا!حلالاس!الا!ه،5ول!4؟ج!ا!لةااح(صاس!!3+،3،.مل!س!.43
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!ح!؟+عحع4+ءيرلملمء،+؟علم3!عألم+:ه*ءولوللميي"لمءعا+ييدهءه،ل!!هلم

4+ءهحكليم*علم.لم3؟حق؟ثه!ة:ح!4ح63!ةأس!!4أولول7ح33لأ،أس!عح3.ثا

6ل!!اح4،44ءع!أعحح.2.391!عييء*عع3"*؟:كهـلأمثا،د+أ!ء*ع31يي*عءلم!4+كا

!هح4.لم3ءلمحيلمهلل!هلم.لأ+كاس!أ!!4س!:ح!؟ول،!4س!اولى7س!!ثمأل!4!ء!ث!5.

!!فى3ح!ء43*+.!هـع4للاأول+.5أ11!ول4،!ول4"هلأح+!؟لةص!2.3"8.

ص!75أولاهأولل!كة53أ!أولهمعأءهث!حه!لةألةأ(،ل!هولأول!ح+س!67ء،!ع

طأول؟44!أول-3"أ!اكاس!5ول"ي!3ولس!ول3.1ح.عحعىع12-714:123.

س!وللأ!كا!3.ثحأ+.8"2س!"+أوللالأأآهولهح3لاهأح5!ول!ثهولكا4ء"،3أه3؟-(أ+نة

كهلأوله!4س!ول.هلكرا+4لملمهيملم!.لم!هدهللييلمأ50:"3-277.

!ححط،س!ا،*111أ!+.2مو8.ءولثمءلملم*عحيلمء)!3.ثهم3:!".لم30!ه"أءحلم

ءعءد3ءعألم7دعهيمح+!ه.لم7.عيي)عول3هيأحء،ا!ع.هسأول04ول:"لماهالمح!4ح.

س!!44لا،ولطكلةط!.،+44!لاكاالاث!ول5؟ص!!لأك!،س!2.34!و7!+ا!ع"3ع+ءع:

ح5+علمءيم340لم+3ع4.ب!+"د؟+ء،لم.لم30?هل!ء*34ح؟ع+حع.ح،*؟+4!ح،

ولول:ي+عس!مث!3.

س!!ح،3)حولأولحمح6.3"360.2،أ35آهولا!أحي!هص!!رول!34هأح)!ص!3لا!ا0411ول.طأ

ح.4ح!أح5"ه،حا!.،هكهءأحلمي!اع*3كاهح؟*عءح65-351.

ش!!!ش!ثهل!،ك!ص!53!لأ57ول.7691.فىع+فىءلم++.يلم؟".لمء؟+.ع+ولس!ح،هول،*له:

أ!عولحح45وللأس!!أول33لأ؟أع3ح3كه.

!ن!أحول3حطأس!اول،3+أ،3حهطهـ.ر!أص!5!س!.3اكاه!5ول،أحءحاكاأ353حأ!5،يلاآ-ل!!

ح+حول،!73ا+!ول".ح5)ح،ولطة،ء!3لاول73.04!ولس!3،ح!4يأكلةطه5

3.ورةت!أ09"2أحكم!3ا!حأولهح4اأ!+أولهاأولص!"،أ(*أس!!س!77ح4ول4

ولأولأولالةد!ء0،أ5ءألاه33س!أكاأ.ء*ي!لملم3عع*لمر3ه3أحعييلمحع0-93431:21

اس!!1،ك!3،لة!ول.2ول3.8علمءعلم+ه؟:عيلم3+ء"ءعي!3؟ثملمه!هلمالموللم؟+ه،2ول4س!.4

*ههمع4:هآ*ه34أث!لأس!337أألأعس!مثه.3

كاس!ولء4ءلماأ،!ع؟ق021."092!?لم5؟!عثمع3إح:ع!اى35ء!ى4ى.!ءلمع

يهمعءء"ى+.كمي*.يي/!كالميملمء*ي!4.كه!ءكل!ع.ه*5م4!:5*هآ34ولولأ7ح35أألا

مح!33.

س!!ولس!4ح،،1،؟34ق012،+س!اس!ول3.كايلا؟لأحع!،+5!!.!ث!!ءح3،حاكلا)43كاأول3.

031ث!اس!3،!ول014ول-*مم!كلة2ول16س!لم!.2"5.*حلماع5؟5115!أح،ا

ولحث!حأحة3ول3آه"،س!حكاا"5؟حء"ءأح.هلهولءإث!ململمهلمماع*3ه3ح+ع.عح25:

209301!و.

س!!،،1ءولول*كايم،كة4ححأس!حء!ولحط.ع3"2.ييلم!.لم30الم!ه4ء.لمهلمءي!+ولد+ءألملمه

يم*،لمكا5حد.ج+ءع.ه*هآ34:!1س!4!اللااح01

س!!)حمماع،لأس!ء5ه!!ح.1017111091.!أ!ولأح3ءاهآهلاث!ول!ولس!اهح!4ءاممتا.أول

هكه!دمم!3،ح4.كلهـ.ح؟"ول،اح1كا!3كه3!.010751*ههم34:احء+لةول04ول!س!!ثا3.
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ص!!3!ةيح،3.قءط.6"2يلم3عكل3لأءكاكلم.لمههءلملم..يء.!س!ول63أس!!4:حأع؟،،له!4ص!

ولولا3ءعث!أ،لا!عحثهث!.

!ح3طةولأول،3لأ،ولس!فأل!ح!!ول!لا4أللآح،!للاي!ة+ز!ول.3،ع!وللأس!الىولث!هح2

اءلثاث"هولا!ولكا4أثاولس!.ولطة!4.3!32ولأس!ولأهوللةول)ولآهءط(

س!ولأ4أ4حأ،ح!"ولأمهول!ع،ث!أول!عحل!!!ولأ،حولح3أأولها،!الاولوله

لةحأ+هح4!ه3ا!حأ+هس!؟لاول53(5ح3.13،أولحول!3عءه+4لمء+ولهل!لمه

ج*ول3هء3+ج؟حيما591:9كلو2.

!أول4ع!،!لة؟4،31ء.0891.+ع"ء3+؟،4+،؟يم.!ك!س!*353ط:ك!كه4ولس!عح*!33.

زكاهل!اةولول4،ه3!أ3.4،ولة4ولولث!أهوللأ!.حأحءأ!قولز.2"2.ءييلم533!.+.كه3ه

المءيزيا"ءولوللم3ع:7!هلمولألمء+هلمء!7عءهلميز+!ءلملم"حل!دءهلو"هلم.

3!*أط(!ولهول،".ح.-طهـءولا!حول!ع3لا"حأهها!حث!كلهـلة3هس!أ،*أهول.

،"كاا!)ولث!ه.8391.+ل!هحس!هولهق3،5ءثاولث!قحأ(!ولس!ث!،!ول.3حأل!ول

يمح+هى،5؟ح3د؟ءيملمجل!لمءيح؟+عحع."يماول3مح34.أس!ث!حولح،ع68-661.

،2،11!ألأ!!.2991.4ع،+!!غأ+عع75قىلملم+ه؟:!ءوللمءلم؟لم7؟عى57علملم4+ءع"لم

علم7ع+لملمه3ءعألملم3.!ه4!حمح،،طسأ*.لالم!ل!س!طهـ3كاس!ء4حقولع6اأ؟ث!ح3!.

1112!،!7!أ4،ررة4!لاأكلة5!ول!ولح.4.9891!عك!لاالة3وللأث!.3لةأ،،،هأول3حم!اول

ح3هولا115ولس؟أ155!لا:3ع5ول!!ةأول،هك!هلاا4.!ه3حعع4!+.3لمه

ع"ألى3"لملمء+ه.لمءثهمعأ+لميمع!لمأكأا3ول.علما+ول.+?،+ؤ0.3!-792

103.كث!أحول:ا)ة41ءع-عأحث!اح3-+ءهول3طلأ.

!51ح"،ول!3س!.9491.?4لمه!.?5ول3لم،.!م3هلم30ع،هولقيي!لمأع43،ء!يهلم3.ع+.

!!ث!:س!حه4ح5اأول.

كاأطه،4ء*،هكاس!ول31،له!!*،*4نأك!!س!ولك!نأس!2ا4ءء!،ح7991.43.ي!لم3ع

ولأء+ع3لمه++هحح؟ه*،فىولع.35؟ولكاس!قء!4،لم!ول:+ول3!ث!ث!ح.

!5،!زولأ؟اح،ولث!،،،س!ل!،محأأث!!س!.*لأث!،ع5ول،رأ،!ص!3أث!3ص!أ1،ح!ءولهول3.

حا*ح،3حة4ل!5ول!ولطه!.ححطهول.(9991).حهول+أح،ولهولا5،+ول!

33!3ثاول4-عهم-ولهز(حس!اس!ثهأ،حولهأولعه+ح(طة!،!ال!ولأح.*ءي!هحولأء*ع3

81-917.204:

كاهول04،ولل!!ولهولول.4"12،ع"533+أ"؟لمهلم4لمولدع.لثاس!*!ل!اث!ول،طءألى)ك!:

أ(ح!ث!!،3+هولولححث!6113ع3.

ولكا!!اس!4،+ص!3حه9691.4.حع!3أدلميول3لم،ييلم3.ءلم.3ع.ح!3ث!:31!ةحم!6ا،هول.

.5،لة،ولس!"!4!3ول.1187406912س!ث!+.ا4أ3أولهأ(حولأولءس!لثا(مح!ا!،ولس!ول64لة

ل!"ح5ل!س!أ.كا!حولهولءث!9ولا+3.لمءعول!+ءع"لم4!تآه3!ك!حء؟لمه

"!ء+عيهمعهىلم،ل!!هس!.4+ء40"حطول.أث!ح"3أه،ولهـ93ا0ول!اك!حءه،

ل!ةس!،+3عس!س!ثاص!عح.3

ثاءع!3س!ا.3ص!،353ول(.لأاس!!ثا،!ول!+كاه!ح4.ولال!3س!7،!س!،3ك!0340ول.سأ
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،+!لأولالا؟3ول*4لا!37أد!أ5حاس!؟253.!1هه.048-"ه+ولللا351،ولهحمه

ولءولولط7اكالاثهألأكالاس!ي!هح35آاكاأولول!4اكاأءأ!!"*س!ي!هحولأ

ول!ا(اح"أ!هلأ!7أثهياا!4193كاأاأ!أس!ولأأهول.ي!اهله3لملمءلملمهع*ي!لم35حدأثي،عحع82:

م!أ16-65.

3!أ،،ول*ط!4ل!ق!ح.+،أعس!حول.اث!هلاول،4ول!4ل!هكه*"ص!أ+هث!+هول.09"2

ولولأ"ح3أ!أءأأ!3؟ح،ححهول3أأ!عول3،طس!4أ3حأأح5+مها!لاحهحأي!هحأه4

ص!3حس!53"س!517لاأأ5ول.ء*لمول3ع0-9515:146

للاا!ولص!،ول.،س!.ا!!اا،لاحله.3!حلأح،مكهـ.س!3أ؟كاي،كهـ.7ا!!أ،س!لالثاولأ!س!4أح،"

01ول.!كاأ،ولهول4كارول34.+ه!لهح"س!،360.6991ح!7أ+!أ؟ء

33ء3!35"أ7حس!4حس!؟هس!3ءولحهم؟أص!احح!،،ح،،تمأول!9لاأول!لاول

،ولح4ثهلاس!3+ص!ولأ.دلمإء!؟ح4لم!ع7ء؟لم7عطلمعلم0-598784:7733

3+!،ط؟"س!،3س!ول.38391.5ءلمء.ع.لم؟ألملمي!لملمكالمح.3ي!لم،4لململمعء+هلمبم.ي/لمعلا53لمه

ءيهمعلملم03!أ!ولس!،س!هول،*ل!:!أمولءأص!هوللأولا7ح؟3أألأعح!33.

لا!ااس!3،!47أ4لا.2!و5.كهـ?4لمة؟،"!هم+.3!:!،!هلموللمأء،،ء،+ل!.،3ح،لمهلم!هكايي،"

يلملمعل!عكل!كا3.+علملم4،مم!عكهلمءلم3،لمء+،ول،،،لم4يرلم3ع.ح!كالأ+أع4س!!،طهـيلا:7+أ

حس!!3ثم.

لا!ولس!!،أعكاي1591.0.لثاط"!أ3ح؟ولةحس!؟حكط.إ،عحع!كههء.علم3ا5:-13902.

3.5591م3أس!آ؟!ولهأء"+هاس!ح+اع!أوللأأ.ء!.لميلمكله.هلهك!ء7+لمهلم3لململمع

يلم!.لم30ءه)،،/لمهءكه.،،عءع6:أ-45-141:6:21.

6591!.55حهلا"ول،س!3ثه؟أأولكل!؟!كا.لمءكه.هلهولء7+لمهلم3لم/لمعيي/!ألم95!ههيلملمإ

لمه3ح.علم7حع912:7780931:7-02""س!،+أ!ح4أ+!ولول!س!ا59؟9.

كلهـ.؟5691لاثهعلاس!7مهس!"،أأكاأس!ع!س!أولأهول3هم9لا،ولكا!اولأ+!؟حس!شح.3

كهـيمع3.؟،ءحهلهي!ء،+لملمه!دلليلمةح682-27:423.

9591سةكاحعكال!وللم،،،.:يي/3عءءلمعحلمهييلملمع4ءيصاءيلم3!+.حعءعلم؟،أييع"هثم

كهح.ع+حع،4أ؟3ح7،ء4.*حلثا!لا3ولثامم!أحط،لال!:+كا!ولكاكوس!أأ5ول

لاع15أكهطحم؟،2"8.

(.69591عوللم4دعكايلم!.لمدعفييرع3.دج.3"3أ!!ولح،14سهة؟حا-لةص!3ح

؟+هكام.3

6914!ه.س!صااس!7كا:كهـ!+ص!3ولأحا"س!!اأأ*،ألأ-لة.!علمالم،اع.لمهعيمفىل!يي/ث!كا!ح.5

31:هـ60693.

691.؟هح+؟لمةثمع4ء.جي!لمعجلمحلم3+ة3جلم4لم3.ئما؟.ءلملا+س!ولول!،ول:

لأولأ7س!33أ44!لا!س!أ5ولا!4س!+ولءلا!كاول.

1691.ل!كاصأ3هملأ"هاثطاكاس!.73لأ!اا+4ع3ي،ءح.هل!كا!+لملململمهلايلم!33ء.:92

92-8.15

.6291ح50ثاهلا!ه!ول4كا!أ!.حلملم3ع/،هولي؟لم11:44!01
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.أو.66"ح!7،ثاح3أ،أ9ءلاهم*مم!س!15أولول!؟ححح!أولة.؟جكهـ72لمع3،،ءحع.

لهول،3كا!لملمه،إ/!3أكلاحع69-855:34.

-او67.!3س!ءأاولأأآح3ح3!س!3"ح،072ا3.مملا!*353كا:3"أ!ول!س!س!3-!3!!ا

"حلأ.4ء.-،لم!.هلمي!ه،أييلملمىءد.عحا،ع،51072.للاء*!3لاول5للاأحط،الأ:

ول!3+أحكاكهاهوللاعا؟أ"ثهس!.33

-7691".3هولء4،1لم1.1،5لمء،لم،/د؟إ.ح3.لاللاء3هط!:313"ول!س!-3لأكاا-اح!.

6791ح.ولوللا!كالةأول4لا+!يا،كل!ولس!حط4حاولثط:ع35+أأثاول،ثا!15

ولهول5عول.ءثم3!لم؟3؟7لمهلهولءالم3لم-اءلمالملمىييلم!هلم.لما/ل!ءيلمه3،اع.بمعح81:

86-265.

-67491.؟+س!ل!54حيالمص!ع!ول4س!هولأص!(وله!كا؟9ل!أكاا!حأل!53ءط.،ط

يءلم7ءلم43عي،7،يع3ء،لم.7110/لمعهلملم،ولء4ألمهدلململمهل!5،،،لم،!ح.س!.7.4لا!،ح!ول

215-7.*س!*35كل!ع:3"أمول!س!-73ح)3!ء.

-..9691ح؟+،ثهحأكهلأ؟"كاأس!ولأ"ءء،كهاهوللأ!هول!0404؟أعوللأ!هاآه

لاس!)حا.3حأأ+عكا!43،لمحح4لملمع/1علم5،.4ءط..مأالأط*ح،ول.ك!.أ*ا05ول،

كاول04.*1)ثاهول،271-8.!حللا35ط!:طهـءولأعس!!ولاس!5حل!أح!.

-0791.اا+س!03-حا!ا4ءهملا"+أولء4،س!شول+ءحل!س!3ا41أهول.،2ءحءإ"ء،لم

لمء،+ولءلهي.!إ+در،لم!لمه14:48.اءأ

-.791ر!.ي/!.لم30لههلل،لم3:ر"ل!لمهء.كه.!همس!ص!43طلم،ممألأة!.أس!"س!4ا.

-3791؟.عيملمييلمه،"،لم،هع"،لمءي،"،+ءلملميم03!5ع34س!حط،،*سا.!."س!أ4س!ا0

4،791.لم3ء."لم،عي511؟ء5.ءل!،لم.لم30ءه،،!!ى/))ه.لملم:كطع/!كلهعء14،

3ءلمع3ع12حع.!340!ا5ء"1،*صا.ءولأ4ح).

-.؟7491ص!ثا+أأ!اس!!كلاوله،5اهأ!ح4ول4حأ،ول!،+ص!5كه45اه،وله.لأ!ه

لىلملم74+لملمه،لم!دىلم.،/هلملمء.ع.لم!ولح.0.12-591:6

-.7491ح.+هس!5ولآلافى!ول،5!ءوللاء!،ألثاث!أثهكاس!،وللا3حءول"ول،ولزحط،

،ولس!40"،اهلا!ههم؟،حأ!1!"5؟ها"!أحثهس!ولحس!.3ولاع،لم3+،ع"لمه"هأكاهلمكاحعلم

أ،،!ألم3/هحد،عء،/ع.ح.7.4!لا،س!ءول22.1-50!عه4،أ"حس!ع.صأ*"اس!اس!4.

-1.كا!3379ءعلمعك!؟يءكايهح؟لم/ل!،لايلمل!هدهلم.ل!اه.لم..حر7/3ع+ك!لم؟وللم3علمه

لم،لمعل!ل!35"لم.!340?ع؟1،*صأ."س!أ4س!).

-..؟7791،ولحس!ح!مولءحولة4؟أحأولول.4يرع*3ه9ةحي،ععحع9،05:2-ا

"7791

-"1ء779.محأ7اح5ول*4س!43لاأحأهول.4+اع3+?أهلهول4إ+لملمه3،يو/!0.%!هلم

وللا!عا،!هلأ!،!س!،طأأكا!أ7ح!ول4حه"ول4!-لةألأس!علاط3أاههلأ!8257:2-.

-،334979.1ءعلمد.ع،لمه3ء؟أحءلملمأ3ءلمءه،لمريلمهل!ا.لم4:4لم537لم4لمل!

.)3،!لم/ع11كه.!340ء!"حأ،لأسأ."حأ4ح).

-791.كامحث!+أعولأح(كه.ا"5!-ول4س!أكا!ح57!ح4لا4ولياأولحأول!؟حء،ول:5
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*"5*!ثا3أ!"،6!0ول(*ط!،؟طحوللم!53*علم3ة+ل!"!3.3ء1":2!!

091

-.9791.حس!،+("لال!ا!كا!لأس!مها!ءاثالأط"هطءللأث!"4ولألة3ولولأ(

ول"53أ،لة).!.لمكل!هء3لمهةءء*،ول.7:2-9791،787.ح5ءولكاأوللا!.).

لا!!303!مم!3أأ،أأه.79-88،4.

-.4979.1س!ث!+ن!ول40؟-4لأا؟هع"ولس!أول،لةص!)75ألا15وللا!لهة

33!ء17(ءعم.حأ!3نةول4،لةناولول4،!؟أحهعولولأ،!4هول3ءقء3-596.3

36.كلهـول3ح،،+344:*س!ح4"!س!47ءأح.4

-ا4089.1عيم3يهملأ40"-لم+؟كل3"هكمعلم.4!هم*ه:ح!!3هولول3!ح33.

-.891؟ه.33هوللاءول3هول4715"!أءهول!4ءولأأ!،ولهول:طه*ءص!3احءث!أول

س!ا7احول،له3""أ.،لأ5لم+لمءيهمألم+هء3هحعدي+.!+."لمع+عءلم+كاوللري3علميي،

ء11.4.ول.حاول3حطعول!4لثا!.3لأأ111+ة1،3-61.*ح*ك!353:ول!4ءول

!ء!33.

-ا.8191ءكالم+ع؟3حعلمءييلمء؟3.يي+؟،،ث!حء!4!ه"سألأةأحول.اس!4

-4.!138291أولس!طس!+(3!طس!ولكا!"آهللأطح3س!أ؟3عر3"حيلم.لمنمتالم3

لمء!لمعا+عيا.عكالملألملمم!ء3+!333ءلمع53أع33-902:31.

-268912.كلهـ"ث!2أحث!5ولس!ول41!31،عه5+330،!س!اولش!)ح،س!.+!!ول0.13آث!،ح

9791عمكا!03ءل!!ءيمدمعلم20كابمه؟32عيهملميم5:8291ء354.حهحم!س!،ول

لا؟أ،"إه!كاأ+ء32لىكة،30أ؟أ..7.4ء55

-.891!.كا33كايلمعد.+ه3ء"ء.?.هلمي،لل"ءه75.لم3:ء*!ءلم3!+أيملمع

لم357لم4.!340س!!حث!،،*مأ."س!أصطا.

-.3891لأ.ءع33لمثه؟عهىكا!ك!ء.كلأييلملمه?كه،ل!"ءل!ا.لم6:ء4*مم!33ءلم+.!!ي!لملمع

لط35لم.4!340س!ححث!4،*صأ."اس!4ح).

-،33.8591ءجلمعد.+ه3ء"أ"?أ+هلم،لأ"ءه.10!7،"كة.!!هعس!43ح،،ط

صأ*ةس!"أس!4ا.

-.33.9891أءع3.ع+ه3ء"؟حءيلمأءلمكله،لو"!ههل!ا.لم8:ءلم!.3ءإ340!ءع،،ث!س!

كأ*ةأحول4.اح

-..6991رو*أ3!*.3ءلمأ"ءلأ"ءه+أءهكالمء.3ح.عء+ع.ك!ل!ص!،ولح!!ول.+ح

لة3ءول+ا3حد؟ألأ،!حع33.

-ا.038991لمء.ححعدعء+ع.ع!،ول43.ءلمء؟عولهعه+:45اولول7ح33ل!،زآه

+35هول،ه!حتم55.

-،09991"3ع?كل!.هلملر!ه!-.!لمءلميكلهلوءءه+*!ءلم.+ه.*س!*!ل!ول3*حامم!،

ل!*:+عكلةث!ح،4أ5ولل!15أ3عء"3.

-.2!.س!ولح!3ل!:!س!أ*مح!ول"لا3أح3،له4،ءولح!"ل!3أح3.ء3.ع+ءعء+4

"!ول?لم؟ه+1-6734:9.

668

http://www.al-maktabeh.com



.2موا.يم!لأ"ءهيءلم.ي،.ح3:3.3.عيلم3لم?يم3ءلم33+هحعلم3ألمحول.ي،5

كهـ!+ص!ع13"*03!3هس!ولأ"ءلا3!55مم!ث!.

.3"2.!عى،!!3يمعحع4+ء+هحعلما!3عء+ع.535+،وله:ولاول3حلا،أث!3هم

53+ه،ولهكاء!عث!.

(.36"2س!ممتا+-لااولا!7ححأولس!لا3أس!ثاآه4كالاولأولشثهلاط"أح3:3هعول

3!53!!؟*!0،ول،3ول!4همآ،ول3لاذ6أ،حس!7أث!ول15ص!ع4اأ3.ولةءكاعح*ع!

4!ولءحلم+ه؟21كهـ:.66-5

..ء3"2لأاأع!اء7!عه،،!محمهول!4لأ!ةس!ولح-ءولأ،ولهأ،،اء36ولأ

أكااس!3أالأ3أأح4لا،ولكالاولحا*فىحس!ول.3+لملمء+علمء+ء.لمهل!ولء!ململمه

"3ع35علم?.لم!ك!ل!"أ3ء31:24هـ25.

(2مو43."!؟ءلميءهيلم؟?لم4.حلم5؟ي،ء+،حولا!لة!ح4س!4.ولث!+ح!13،*03

!ح5س!ول،حطلا3!55ط3.

..4"2ءث!+ثا"لاعس!504أس!ءولححولهس!.4!س!4ز3عمول3اكاةحأول33ءآهعهأهولالأ

"ع4ح"أحص!،أ3س!ع4ولأس!0143س!!!الا،!س!3ح3س!!لهح؟9عزهص!ح"ث!.3ح.ي!،علمء3

ولعألماع/ل!لمه+عي!ءلملمح+4لم"لم!?3لم؟حع11:2هـ1.

..ء6"432"ح!+ة3ءعلم.لم535.3+ه،ول:لأا!س!337لا"أمه535+ه،ولث!ح.ة!فى.

.2؟6!و.ك!ولأ!كا!اأكه،+،لة4ول"،!ء،+،4حا3:كهـءهولءولول"5ول

،4ولأ"ثهحطحأ4س!3"3"!س!ءع.!ل!3ة"ع+،ض33ع+،!لم"ةء71(3):2-143.

.2.ء6!وء،+أث!"501ل!"هولأ"ء46ولء3"304.ص!حولس!أحع+إكلعءكهلم?.

4+لمولع3؟3:)4(37-92.03

.2!و7!.7كة*س!6س!43أ4ول35،5ح!،أ3ء،حطءطأ0501"طلاث!ء

"!ءكاطء4.،لأ*ءي!عكه!"ع3"د،،ز"هعحلم.ل!األم3،"3علماكله..لمع،4ء4.سأ!لثاءعولحء

حولالةغ34.11.3-9ه،+535+:5أولس!337لأ،أآه+هه!ه،ولحعع.33

.07.2!وا!!ولأطث!لا4!لةءط"اط"أ30لأ"همه.4+قلمءحممولهلهلمه

إيل!ء!لل!ءلمهث!3ء(3)101:.56-247

،2!و8!.!5لمألم.حءلم!يم.لم30!هلأيلم:ء3حع،أ3ءلمأه*،ء+"ل!اأكه.هى..*ح"

لاع!ول3اطامم!ح،)*:3+د!ةأح،أ5وللا!6اأ"3ح3!.

،2مو8؟.!!لأء5كاأولأث!ول:3س!اس!ول?53"3س!لا304حأءولحء؟+لمعلميهمءلمأه+ءلم

ولعل!أأع/ل!لمه؟3حلم؟ييهلمهلل!أ289-61:5.

"92"0ه!لم.!?.لمء.!لملم30ءهلل".*ح*!ل!أول3ل!اس!ط)*له:+كا!ولك!!حأ،5ول

!ل؟اأ5ث!س!ع3.

ول!ولء!،ول!،5،طة4كهـ4لة6ي!ء50س!كلةآ-!ول!لأءول7791.2.كلهـ3احأ،!5+لة

+هءولآهحاثالاط"لةث!حح،5.+اعلمإءيمء+ه.لمهلمء؟+وللملمهع،+ع53لم?؟لم

دلأ"!ح؟69:513أ.72-

لا!ولس!!،ول5!ة،،لة4ولولش!!3.134مم!لةلأ!ول.891!كا.03)لااأهول5،أ5!ث!!4!-لة*هث!ح
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ث!أح"(4ول!لا4*لا+هس!ط،آهولس!ا؟كاأثاولل!كا5.5،+حأييا*575حإ7،.ع!لم،1كا

:9.77-ا.8391

..كا!891)!س!"5لاححث!س!أثهءلألاكهكاس!،+ثه،ولص!ولس!3هوللاول!ا؟4(43لا(*لاول

ل!3؟ولح،3س!ط!أهولولأ+"57أط!ولأ(!ولأعس!،ول47413*04ول51ص!3"س!7أول

ث!(حول35آلأولحس!44ألاول.!ول*5،51+،.!ع،،علم5!77:أ8ء.839.1

لا!ول!س!،7لألة5ولكار4ولأي!!وليلاث!ةولحع.402ه.!مم!؟ع3".عءولوللم3عي!3ءأ//!ع.

نأ"ث!5اح4:+هااأ)ص!ع!!.

لا!ولح!،7أكله5ولكار4كاما"خولطهـم4أ7891.41.أي/!لمهل!ءد7لم،إ/هل!دلى1ح7لمهلمهلأ!.

س!*"335ط،ك!3:3"3أول!ء3-7حاع!!.

لا!ول،ص!!3از7ألا.طهـولكار1.4ك!لةول.092!وحه!ولأأأهول:ولولس!3757أ7لأحآه

وللاحأهعأءكا!!ولأس!؟س!ول؟أولثاص!.طأ،ء،/!حعل!هلمع4كااحمهألمكاع33.ىح.//ع،عحس!4.

.سا".43لاأ3ح،)71.2.07-630.*ههمع4:طهـءأ،+ص!4!حس!3!3؟.

لا!33،"47أ2.74(4!و).ء7!كالملم؟هءلملم،+.رك!لم،/حهلأ!هلم..أ/3عأ،ع:ا/ا3حلم،ع؟حعلمه

لميلمعيلململم..274ول4ح4.كا0،30ول.:عس!3!ثاهول.

س!ح!ولء؟!،7اح؟ءا099910عاهولأهول4ول4اا"أاهس!9!وللأ.4لهلم،كالهع3عىله،4ءلم+لملم/ء

7لم!لأ03.لملو!ه94:ا-31.

أحكاع5"ه،له"هول+.،ححوللأول3.لأأث!س!35،*ول4حلأولاا،كاأا0أعحطح11،س!؟6002.4.

03كا.بملمءيململم3ه9حلم،ع؟حعع:!علههعلمالملم!7/أحلا/لم،؟ه؟ءوللم!أ،أ،/لم!أ2؟علم!مهعلم.

ح!ول63أ!4س!،كهـي":7+عس!3كه3.

اكاس!7أول،الثاااأول+.،!ول4هحء3كاه!أح!+حذه.02هه.ك!).!كاولء.ع3لم،يمءلالمنملمكاا.

حح!!أ!6س!!4،طهـيلا:77تمس!3!ثهثه.

ح!ولص!ء3!،ح15أول3.30023!13أس!!أ2أول!أول"،ص!؟!3أول.كاح.ع،،حى6":3761-

5.

ح؟"+4احا،ههوللة4+791لمه.!م!751لاأأهول!،إم"ءأثمءأ10*23ل!-+ا،لم3ع

لملم!.لمءهدهلليلملمهكايلمكا!ل!ل!هع03س!4.ع.كهـ.ثاخ،اأا"،6314.1.107-3.!ممأ

،س!الة3صهةح"هول.+لاهح

.791.كاهلثاه!4!!للاولح4لاأ!ثمأولهأولأ،اأ؟ح.اك.اححاكالأهأول!!مس!كا4

لأأاههأ!ا!حث!لأ3أح3،ول.ولأكاع.!كللميي!ا.يلملمعلم/ل!.هلمفه.ا-إ/ىىبم3".كاهلمىلبما:

ولع4لملمحلم.5ي،ءلم،34عءلمعلم4لم3ه"لمعكمك!،س!4.!.ل.كهر/فئا!!وللأ+ا

كاه!2؟ه!ول5،ل!ط86.1-97ءكاس!ط!)لأس!:لأولأأثطعس!7لألمآهحاثهأهآأولم!ح!ع.53

اح؟"ولح،أول!ث!لأه*.+س!كاهول3102911.5791لمء"7)ياه.فى،/ل!إلمهعح،لمع؟ءكه

ا5آح+ا!لأ،1،حا4عيهلمدلل؟كل!ح،ييلم3عءلم!يهمعيملم31.*س!*35مم!ح:!75ح!

لا!16أحأ!أهول3.

،"كا!!!حلا"4اه.آ6791الم3.81؟911علم؟،5لمىيم.3وللمحولكالم3علمىع،/لما،530لم.4

!مماتآعس!الأح4ول4ساطهـ30ولء!اع5:أذلأ33!/لاأألأآها!حاكاأ+هآس!!حثه.3
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أس!حمةح،)حلاول!7.3!73ث!هحلأ+44.سأص!5حأ"!.33أا7كاأكاه4لا،5*اس!ول4اح*+أ

ح3أش!س!7م!،طهـاهمول03لأ20+!5،لا5ثوس!؟"+!!س!لأاأول،!ول4ح"أ!ل!ل!.عأعحح.

9"2كهـ0وله(!+!أ+اكاس!3!ايا،!ولص!!همماع،أح!3لا.كالالمالم3ع146:.6-839

حأ!أح11،!كالأ،ولهول4!.7891.،لم،لمعلملمأ!ع+حع:لملم5دلم3ولحلمول3ع)!35ل!ل!،/لماء+"

"ءلم.هيم.طهـح!3،س!ع44ول:لا5+ث!+15)!ول4.

ل!كاس!ا؟اأ-3هآ،كاهك!3لاطأا!.مأ،ول!74ص!3!لا3!ثلأ.س!3ا4ولكا!.1891.ك!حلموللمء3لم

لمء3ولي+لم9.كله1،ى.4ول4ء75وللملم؟)5...4ءي!442،ألمكا!لم.1،علملمى3ءهح(لم.ع3أولس!س!15ول،

*):عأعءولأس!5ول+ولألأح3كهلأ،أ3!حكه5.

3-أ)ا!7!حهم،!32أ!ألاصأ،.سأ515!!ولءاول220،أول!اطهـ54+ء6عةأع.*4991.2

"3عالم3.لم+هلملم،ء4"كا!ع3ل!ى\ألململمهلم/ء+اول/لم!+عدع.ح3أولح،ص!هول،)*:

ع3أءولس!15وللأولأس!7كوتمأ(ل!!ح!33.

أ!؟حأ،ول،53ح53!لأ.62!و.ول!،س!7أ!ط!*لثاحك!353:لأأأمم!!ول.

ااحلة،ثهتمس!،ول4!ألأ.4(5991)!عأحول!لا"15ط،س!ه،+عا؟ه!آهس!+ه3أحلاه+5ح33.

هلهولء،+لملمههح3،لمح؟هول،،3دك!عكاهالمك!؟عكه2:2!و091

.6991،/3عح؟،/5حع.كاي!اهثم4،،.:لم،لم+ىع3حلململمهء14،+وللميململم،عءلملميلملمعهش.

هآولهع4:كهـههآ34لأولأس!لأ؟ملأ،أعس!33.3

كاحول!لاس!*،)ول!س!-أ!ص!+ح.4"2.يم3عءلألملمكه.هلملأ!هلمهلم3،لمييلملم..ع*ولل!3كهح.لم،عحى

يياكاالمييلملم!اكاههمييلمي،حم5د!ل!علم!4ع.!كا3؟ولأ4س!!،كلهـ7كاةس!امم!ول"!!س!!5اولكه+لة4،كاي

لأأول7ع3!أألأس!3!33.

!ول"كاه!حول،+.طهـ.،!.طهـ.اك!ول،ل!.3.7ولثهكهأطول4.4ول4كهـ.!.طهـول4ح3ثطهول.

09"2ولأةلأ4:س!،3!أألأص!حح+س!4هم3س!"أ)كا!هولأ!أعه3آهولا!53

4أثهلا!15.كهح.،،عحع6-2221:323.

ح؟!6عهولول،،،!3!حا!.؟هه7.ي!أ03،أس!مس!34ث!"أ)30ه؟"أ؟ج،!،ولش!3أا!اثاأ،بم.

أ!لهع3:3الااح"3س!.

فىحهول،لأمم!ث!*هول!.5991.ول!يألا!!!س!!ول4لا،!ولص!ع."ي،.!ل401:ا1-6،

09"2"+حلأ+34ع3احثهمهأ!وللا:س!3+ممتاهس!4لا)"س!ا"44؟ولح4،+كاهللملمه

ثيلم!؟هلمكهلههلأ،لما1:60"2-67.

حطلاحع؟!كاا4،!أ!3أس!ا!3ا+أط،ول!4+س!+س!ولحس!لا.3زح+ه*3أط.3991.يلم3ع

حهءيهميياءلملم.5)!كالم"ء3،.لم.ح!،+؟431!س!،كهـ7:7+ع!س!33.

حطول3ح؟ا!ول4،!لا!اول.8491.ءيلالملمع3ء+4ء5ي،؟.ع؟5ولكه،/دعك!:كهـ

ح70،لمعءيي5ء3+.يي،لم3هولي!حلم.هيمءآلمييلمعث!يملم4لمءءهد"لألمهيه!.+".

ح!ول6لأآ4!ح،طهـي":ي"+!3ءثه3.

حاكل!،ة،طهـول4ل!.2!و8.كه!ولعك!3س!؟+؟!،+،؟لمء:يهم!؟40ييإ+علم"ء،ح5؟ي،،ء+""لمع

لم،!هح.لم.د!اعلم،علم*عكه.،)ه.*ههآ58:34هم34لأأول1لمس!لأ،331حس!م.53

ول!3؟ءهح،س!!5ص!53لا!ولكا4؟+ه5!ول!!!+ول4أول!.09255؟+حلم،ه555ع،!4كا
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ء*علم30أء*:5+لمل!ء.7؟لمءغلم؟هيمء?علمعء3ءلم4يلمولي)ءثيءل!5لموللم.+ه.ث!ءل!

مم!353:!3!حا!هطهث!.

ح،!اهأولص!اح!ط.6991.ولحلملململم34لمكللأيحيمهلو"هلم:?7ء+هعءكايلهالموللمع3

4أكهءء،لم+.ع.ءحا+"3"4.ع،كهـول:!ءا،لماا!5!ءع3ثه1أ/،+!ل!4ولولأ7ء!13،لا

س!3!53.

حاهولس!حه،!ح!ة099.1.33ءيمىولء4لم+لأه.لمءيهح4.لميلملمع.+هحس!!4!لأ!ة،

كهـولكابس!ا،ل!أ"4ثاس!عع3ثيحمةكله4ولا+س!357أ4لأص!3!ث!ث!.

حهول04أءحع17لألهر-ح!س!-ولولأولهاولك!-حاءاه!م!،ح،أكاأيع7كلة9لاا45أح.6791.

هح*4هء3علم:كهعلمعءعلم37/4.لم.!ى3،س!4.!.7.!3ء؟لة0طأ4أ!لا51"كاأث!ة

60!لأأ+س!7-3اا.

حه4*ول،لألاولطهول.!ول34أه+اولحث!حه،ول.09"2حط+أثا35!ولحءعآأ*اا

عهس!"،.ولس!ه*لمدعء؟لمهع"لمع+34+ءح؟ءي!ءيهمعيململم?؟لم?كاع؟لم563:

32-226.

ح5همحمع،3ءأ7حول).2"5.!5+0414،ث!ء!؟"33لاول"،3حول!4ءا+،أول!ل!ااء:

ول؟أ0،3+4،لةح5س!ولوللم+لة.ع*ولقىع.بمك!ء3!*?حكاعوللاء.ء3لم

وليمألمعريا74158:283-.

حه41؟ماأث!،أولث!ح4احح.،4،لة3ث!"ءأحولس!.ك!.،،محأح.999.143؟+س!ء+عي!*علم

لمه+أمكل:!لو5ءيلم5لمه!أ?لمءعءي3عءلم.7ع9ه+"5"،؟يهم؟4عل!ا5لموللم؟5*.*ء*

3!ا!ه،*03هآ*ه34لاأول7ح3!لا،أح!333.

ح5ول5آ+ط،ول4لا3أحح.4591.ء؟ءلم?لم؟?لما+ءعلم3ء؟لم؟كل!يي،31073.سأ5ول04ول:

لثا!كأس!عولح!كا*أ3ث!6لة0

حه+*اح1،1هط!."32.ثر؟!لمع3"3يءأءيملم؟يلم3:3حأع+ح،عءلم*،3ءيم4أيلمعء74؟لم،ي

أ?ء.*ص!*مم!353:لأأن!أول!.

ح30فأآ4ح،3"كاةصكأحة4أهولط.لأ!ه+.2991هح!لافأفاا!كاهفأ!،ه،4ول3هآ!

5هأحلة*س!حط!كلةح.كلأ"3ع?!ه"علم،م!.!هم.4!!طكه*ه،ح30ن!ث!ء4،

4،له+ه،ل!؟ه228-631.

ح75للا7لةلأأثمة،ل!.ول.3991.ولولكةأهولنأ!152،!+5م!س!ولءا،ع

أ،،اءعألأ4.لأ4+ء4،دأاولهألةلمءا+ولهلهلمه53ءيم3?،لمعلمكلالرء!دح؟32:-1235

54.

كا!ح7ح،3حاكة.093"2كلكم!ءلم+أ!*؟"لمع*زء3".هآ*ه4!:احءكلةول04ولحس!!35.

،مم!حقح33أح،لة،ثه4،لهقث!ح،0،3م!2(."ع!!.)2كلهـللاح،،لهعآ53ط!هآ

ح5ول3حهزلا3ولء33.ء*لمولع3ع*ول3فىهأح+عءع62-911:6.

،،(حكل!حه!حاهولالا01،س!مم!ولسأاح،مما+لهل!ولاهكهأه!+أول!،8لةكايم44"ءط!.

أط؟س!!+س!ول،ول!4+ص!!75*!660"أول3.!3.2ح515!ولأولي40ولس!،كاا3

لأكاه!ص!6هااكا!ححأح!أهول03،لا!مولأ!محفىث!.ء3.*جءع9371:023.
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كاطهـ،!3ه0.أ+!،لةم"اكلهـ.9391ع"43لمحعع+.لمهييدأيي،ماحععيهم(ا،.يهم40+ع

للييلمءد؟ك!ح).*س!لثا53مما!:لأ،لة*130!،ول4.

!!ول!ث!ا5،كلهـول،هولأ5".4991.ءيعءحع3علمي!ع33ه3:*!5لمأه+31ع34ه،+ءمكل

ييلملم!يمولييء+"ء3أثيا.*س!*53مط:5.!.!لاأول!ول.

!!كا!5أ5،كهـ(ولهولأ5".،،ل!4!3!"-لةولس!حلاح.9"02حهول3أحهلاثاولح35:كهـول

غص!757*!أهم؟،س!ث!9س!ولهص!ولولهولول"34،أ330"ا؟أس!لاص!ول3لة3!6أ.3،لأ

يلم3ع*عول3هلملو!هلمهحهييلم4حه.ول*5ديع"س!4.لا!صأ3حلأ3،لة4+هولأولأ"41-3.

المس"ول،"حاكةس!ثه.1187111191.يي/3عيع"حي،علملمه*كايي.*للاس!35،مم!!*03.ع

03ص!اهااس!3!3هول.

!!03،ول،صأ5+نةولح!كاول4ل!عس!!!يلاأأ+،لة،ء4ثه.(2"5)."3حما+.+.!لما!."لم

ولءأء+لمدلم:ع*/ل!ءع?رر3حلم.ك!عل!ا+ه+ءيلملم3!هثمه"ء53يمعمد،.لاممثاح3هطع:

ح5الا؟ولا!ولولأ7ح3!ألأ،!س!!33.

أ!!!ح5،اول،!ح*.4!2لهطهول3ل!ا!؟أث!ح4احءلا*!س!ولكا44طس!اس!؟3!آه

أ!4كا3.ولءكايي،ء.حعي،44وللملمكاي.علم3ءعلملم3.،4ء.ه!كاه*،470ءأ5،طة4

ء!ة+،ع3-23.

*!!ف!أول5،ولأ"ءكه6791.4."3ءعي"33لم!*عع.ه*هآتم5:4*5م4؟لأول1ء357أ،لأ

ع3حث!3.

س!!،هولح،5!ولطة471404لا"كةس!!ول،3س!.45.لم!2ءولوللمء3لم3.،أمم+.

ول4ءيلمي)5؟.؟،+كاس!ح!314،كهـ7:+كلة7كة4لأولأ7ح3!أألا!س!!ثاث!.

"ح"ء!ولص!،13ول4أ13ثمه)7ش!35ولأ4لاءط4-لة،م!از2"!س!"،3محماحط،!ول4أعص!ء+

!حا!."82.مأ!هعاأس!ولكلة؟ء3+ع.عء02-7121:023.

!"ح!ولس!،حأول!(33ا،ثحةأولاس!!"ححس!!ل!3،!عس!46،لة!حا!-حةح+س!ث!حطه*لاح!.

طهـ.)8991(لاس!ول35ثا"ول40احآه!أ!60لةكل!عهللاكا!3س!س!ولأ33ءا*ه"س!

أول!هءأحلأامم!ثمةأ.33!3"+."ععحعهلمهعءلملمءالم،5.لمء*4?وللرا+علمه

أء33?+علمه!"لم34ى59:.34-91452

"س!!ء!ولس!،3،حةأث!ا4ثا،حة4أصأ5ولحاك!،حح!حث!ح.2"01+5*كلة4!كاء5!ولأ4أ7س!

وللاحه!ثهحأس!ولححآهحهولس!3أهول3س!ول33:؟43أءس!لأأس!4ولحس!4ول44للاه!3؟عحكاء

3آ،كةس!للا35مم!.ح5!ى.لمأه+97:ا-73.

س!!ولولح،،،!،لهأءا019910+هححد5؟ول*3ع3يء*عءلمي،؟ع.4!5ث!أ5ول:صأأ،،اح،

35!لثاول.

.5991.!سأول،كه4حه!س!3هولثها!4كا.لأس!رز35مم!3:3اولهول!3طول3أس!03

!ح3ححألة،5ءول.ش!ول8"1.641112عي!4ءلم؟ي،5،لمييمءعلمك!3"ء.لر"?دهلم؟

ه*هآع4:*هه343ولولأس!7ث!3أ4لأ!س!ع33.

(117491اك!6.مح!4+هيهماعلم)أهعل!اول3كل!عع"فىجءكاحع،ك!علمحمح.4حكهـول!4

ول!4!.+طهولس!3لأ"0517ثر).عأ-لة7:3+ول.

673

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ح3لاول،،ح!!زولأحث!ح،!حكلةول+أس!"اا،لاطأ،*س!الةأول"حك!،4اكهـولكايح4ل!ا

"لم!32،ول،أ!لهس!ناحمةحولهولحاهالم،س!3ول!4ولكااء!ولقاث!لأ!.2.ييو

757حءول،ولأح(ولأولأهول4كةح3"أ!لهأحلةس!*س!+هأك!أأ،!الماولهولأوللا"ول،،+3.

3حيمء+ج؟:3.81324-أ

ء!؟ح،ول،أ!4!.4.4"2"ه!مول4ول6؟أ.حأءكاء+ع؟ع4+ء-ولالم?؟ءلم3ءعلم،لم3.

ء.4!*هحم!،7،!ه3ءأ،4،*+!ةح،!ء20.19

!ح!ثاا!!،ولكا!6991.33.ح!400+ءوللم3"ع:ء"353!؟*.لمه3"!؟أ"*ءلث!3"+ه.

،ص!!4+6+كاح!:كلهـ7++لهكلة4ولأولص!7لا(أك!33.3ءعع

(8991."ح؟?ول2+ععء5لم؟لم؟يء:5!لمل!ع3ء!،كل!*ع4ييء+"?ءد.

كا!ا4أولس!53،ول!.اه"ولث!ا)"هفما)ول3ولىا!حع115لأس!3!3ث!.

.8"12!ولأ،(لا!س!فىألةأل!34ولطس!40أه(ولأ+،ل!:+أفىح؟+اه!حألاأولهآه

س!ل!طأكا!ول.+4ءولىلم*ع7؟علم7لمه"ءلأد!هلملر!ه3-927:95".

!لثاحس!لا،ل!طهول.8391.!ول؟ح:"3عييلملمع5+لمه4*.+.ئا.*س!*35مماع:ول.ول0،15

،3.2519115891ء!*!قىع؟4مم!?حء+وللم3.ع!سأاكاكا،ءاص!ةص!هولح.+وله

!"حلاح،)ث!هول،3للأ4وللأحث!ه،مم!ه4،لة،5ء+س!*!*اس!.4591.س!س!ولأ!ول3الة3(5

ا!حأ!يه!لةأ3"3؟5ل!،لمء+لملمه!ييلم.لمءهدهلايلم03-515:42.

س!(5؟لة"3أول،3اس!4ولكه.41ل!اول!ا.18691عيلم3.19591ى?ءعييءحط.لم+ه.لمه"اع

لثا53"لمءقىلمح.3ع3لمييهدء53!كالالمل!!لم5ا!!*ولهلم.+حه(ححول،ولو*:

!قأءحولهول33ء!أولوللأ(أ3!حث!ث!.

أ!،02+حعمأأءأول،*،.لحة4ط"ء30!.!35!ولال!ول،5س!.8.45"2

ولعللا3"+عه*؟عع3."ى.!*ءه45!"،ولة-حولحع3ح.33

!أ)ط،س!لأ،*أاس!ث!اول.1388119591.أعولاءا4ول!ولاول4أح

ك!س!احأ3*334حول3ءط4(آحول.ولح!ءدعثهمييءلملمعء3"3لمنم+ع،!3.1.10(ول4!أي3:

س!+لا!ولص!!،ك!ز"أةول!س!ول:7،ولء4؟!ه?؟ولول4لاول"ح!ث!حأ.

!ولهلة.74أعحأ.ول2موأ530!؟+؟يلمهعيلملميكل40عثمايم.4+.ح6!ةق،ح!74:ول

!ة+كلة4لأ3"س!!أولألاأ.33ءعع

ول!؟ولكله،"الأهاولأ.).ول.3"2.؟+حثاهأحل!63فةول:ولأول1.4،لهول!،ص!!،!ول4

5أءهلا(حأول75ءأولها،ول!ةعح".!!أ(حس!"3*+4مكللمل!عوللهمع.لمه

ول+لميم3ءه5لم5!لل18-361:23.

للا!ن!ا"هول،"5ولاهة6891.4.وللم3،7ع!يهمع3..ح6*ق4ء!،طهـللا:

!9!،ل!)احثيكلة43-لهلأاول7ح33الاأح33ءع.

ص!اءع!،3"ه)ولح1591.لأول9حطأهك!ء3ا،!اص!3!ول5"حث!،3؟نه-ولقول304.ولءا؟ه

لمرلمء*3،.ع681:.64-53

ص!4أح،3؟ولثلاول.1ك!9.*4!لا1،3أ5ولرر+4ث!،س!أحلة"،ح+ه.،لأس!4.،!ل!ا53،اأ،له،

.59-65

674

http://www.al-maktabeh.com



51س!!؟حع،اكلهـس!عآ7.3891.34وللمي،5ءعءهيء؟3.+هلمءلو!ءحكايمع؟عح.هحه!طول،

كلأ*.ول.ص!.3ط!ةس!.

أص!ولأء،3ول،اطهـي!س!34.91.6عي!لي)ةعكملم؟لم؟لم.4كلهـث!ولس!،،ول!4!.ءولكاق04ص!7أ!!!.

أس!ول3،ولأحأ،ي!س!؟اول!اعهث!ع13040،لاط4،لةط(!*،لهولولس!3591.30.ول!ح

لا4!ةولأول-ولححططةأحلةء34حأع"511ولآه"؟لأث!زأكاس!س!علةأ،لا؟س!

س!5ولثاأس!4س!ع4ح5"ولاءأء؟!لاييلمية?لم!ع7؟عط!ا98-777:47.

51،ولكلة،لهحع"س!لأك!.،أل!أ62!طأحكهـ.!ء،!ث!،ولطكلة+.لاهطول03ول،ول+ء(،ءول

3-آمهأفألةرا،ث!،ق!هاولءولشأ5حلألة،31ول!4ف!أولولا!.(،س!راول8991.

ولعيلملم.+حع؟+!؟يي،يي،ءعلمييأع3+:كهـحء++عحلم؟5+؟3لمءعء33عحلم؟7ع5ى

4ع7علم!هييع+لم.ح4؟ولأع4!ح،طهـول:ول!!ءع33.

احأ!ول4،5*.لا.!ولكا4ط"س!"3ولس!حمحأ7اول3.وله.6"2ع"ول40ولاأحهول:ول+ول!ول

3أحهلا،أل!3!!*س!ولأس!أول34اثاا"احولا+لهاس!ا!.4حأولههدلملمهي!أ?قىييلم

05حأءلم.لم3،س!4.ل!ولا!اح4ور!4محأ7أولث!هول،أ8-3.

اءامولس!،4.لأ،.)حة34ولءط"ءمحمحأ7،ولهث!ولا4ء.ثا.6"2دلمهء!لمه*ءيهـزلهاء

كل!5ح؟ءلم؟للأ!:حوللملمول3ع،ءه!+؟لم!ءقىءقى4؟+لمعء3حلمةه+.ه*5آع!كاة4*س!لثا

ح!لا35ط:!ءع!.

اس!!ولس!ثا،ح!3ء4أع.مم!ح6781.+طس!9ية19لأ!س!4؟ل!ا؟!هولعأول؟،ح3،طهث!اأأهول

هممولس!9!،هول!ول.،لأ*مم!.ول*كلةول!34ءص!ول!اس!ثا،كاعءلمحعلم4لم37حماإ53

6291،لأ051،!298ء.

41918.15491+4لميلمت!ء-؟3.!+؟:*هس!ثاهيأحة35ول!ررةسألا!س!!!3

لا!6اأثااطول!هاأول3ء.

.118831.0491ءء.لمءعلمدء.لمهء+وللم3.ع*ح*3:طعها!ولهأ(!+ء(،لأ

الأل!ث!13س!3ثا.

ص!لأثاممة،ص!4للاكلة74.،303طاطعةول3"اول40!،،له34ءأ3ءول!.*اثهء.4891.

ع*ول3!هلل"+؟5ءلم!؟حء!كلكلكاء3?"ع3لم5ءأ!يلمء3"ء3+؟وللمي،حلم؟ء+.*ءمم!

35مم!ع:*اأحلا(،لأ(ح3!حأحولءس!).

س!3ح،"ء3لا+،؟!.!لأ.5791ا"!اس!ول،،س!7،،س!،!،ث!كاالاح!عهم4زولهآه4(+ولولول

ث!?ولاحةحث!.!عل!.عدلم7لمءهول4عثمأيلوء!+ح45:92كل!2.

ء3+ءم،له،0103ولهول.9"02ك!ةس!4ا،*ء!ءأ،قول54،!ول4ء!ثماطءول3.

هلهول+ءلملمء"!؟لمه+!هدليلم091-102:601

!3ء3،+ل!31،*4ولع33أ3حث!!حكاطء!.2"3.ء،+!ولأكاءعمهطولول،لةا!ل!ا،أ3ول.

ء*لمولء01-9587:2543

ث!ء3!،+س!3،،ءولءأول!!هلأ!كله4،حة4!ء"أول!"رهءمم!ول!ح!ث!.2!8.

س!!لةأ!ةأأحة3ولزولهلأولول!حث!أ14ءعول.ءللاوللم3ع18-9701:454.

3ح4أ!،ولح6!ء+.1859116791.عيلم3،،+عا+ءلملم،كاري!،4عييلمأ،ء،لأي!/د.?لم،،
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اولول59،س!ولااثا،:أوللأأولس!337ألأأهم7أ+ولس!ثاكاأهححم.33

3اح،حه+4احأورة!.ع9.2!م3حأ("!وللأأ،لة؟حص!ول3ثهولعهآكااه3ألأأأحأولا

ولس!هحي!ه*ح.*+4ءوللمولعلما؟علململمه،،ع*3هكهح؟عءىع55-33:23.

3ء3حم3،س!ن!اأ5،اعأ2،!س!(ط!.11،5ح-لة!كاول34أ71أ"ول.!ولول!س!.92"0اعلاأ4

س!3!ثه5ولاول!رر43أ؟س!4س!!ح)ه"أول!؟3!اول.33*هلم.ع3د*.ع*ول3كل!هحأ*عحعع

4:3ح!15.

31ل!ح،وله،ولوللأ،.4!8791،*ر،ع4ي!ي،؟يي،؟يلملمعكليلم؟هلمءهييلم؟ءحلمكل3"هعلميهم3لمه

??3لا3ي/ح5لمه!لر.!لا!"ا5،*03ح5!ح!ح(طس!لا3!55طثا.

33كهأس!3،مم!س!ول34أحط،ح92.4"0كهحأ+عحعكا+4ع33."عع:ءعلمع+4+.!دء.+عءع،

ء*ع50؟يم!ء!عول4هيء؟+عحع.كهـولس!ع3،،*03ع35ءول"أءلا5!55مم!3.

أمعح4،ول!ولاولا+4،1991.15)0ا*ولحاول*حولس!1،(5؟.3*هح!يهمهح.ءلولء!+لم

3:151هـ053

ع40،!ه.كلهـلأ+س!لا.8391عيلم43ءيييرلم3.3ءلملمهيهم.4+.أ!؟66لةح،ح!4:طهـ7+ول

حس!33.3

لاء3.433أ!لاولول6.4"112ا"09"3ع*.علم3ء3علم4لم؟+هلمه43ع4ا+3.مأول04ول:

س!عولول!اث!.

)كا!،ط،أكا!ه)ث!هولس!!ول."أس!ول8391،يي/3ع4+ءلمللء،5لمىءهعلمول03!هه،ثهول:

+هلاإث!!5ول7أ+مأول.

ألةل!ا،أس!ا!5أ.0ءا116235391.الملم!!ءيء.هلم3.عولأعءه3،ع.4ء.ع.!3153

7أاطة55"كاه!-)أ:حءأ"كة04"أءحأ4-لهأ.

كا!ااأثهأس!ا،حطااقيح13.ول.،!ول4طهـ4!ة"!ااأ"ف!ول!.9002.عيمثمء+ء+4ييلمأع

هحعكليهمولءلملمكايه؟لمء3"يي،؟:77إ!لمى!هء؟لم؟عل!ا5حع+ع؟عحلم7؟لململم+ء3ا+هلمي

عىول3ه3ح؟ع+حعع.*س!ل!35!ط:!ثاأ)س!لأ!ول4!أ!ح؟لالاح011

كلة45ولح7.3(كلةأول.3.3891ح؟عحىء:ح!،400""مه4+ء؟ه!ول0.3*هآ34:

ه*هلم34ولولأ!ح3ثهأ(لأ!ء533.

كة5يك!ا،لة،!!الاأاحأح،ط8.3"2.ول++ء4ملم:ء3ع3حقىع.ءحء"!لم.!م4"*لمع،!ثم3

دول+ولأ4ول.ع*ء*35طع:+3!ةحأهااولث!.

ل!ءولألا،5ق11ص!،!ة4لهس!4ول-)!ح4ولء3ولهس!!4ع.2"3.6س!ا-آح5ولعأ15:*ث!لا

كه؟هول41ث!ح،اأ5ولثا،!رلمءهيلمول4ءحعلمءنم4.!مي،ولد،"س!5++6س!،،س!3ط،كله

ءقول!أءثه؟4+ة،،لمءلم!عكايلم7ه؟7-1241:273.

ك!س!3حطل!أول4،*ه+،لة.7491(5691)."أثاح5ولولح*أ5ولثالاول4هعءول3اول

اول4لة،ول3ول!4،ولول.حأعكاءعلمعلم4?ءعكه3+ه"+ءلم"كال!ع!ءيملمع"ء3+.،

2501-63.!هع4حع("ح،،+حلأولكاا؟س!ث!"ح43:س!ولا!44.

5أول،أثم،+س!ي!ء؟ح،43لاولاح!التاهءثم،"ه!ي!س!!5لا4،كلة4+5ثه،3؟ح،!س!4ثه.

5"2.ءيلاء3لم،،عكهلم+ا؟يمعكهلمء"ولءيهمعلم3ءألمءلمى؟3كهعكلالم:"3عهلمء"+لمي2لم3+ه.
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لمءعءههحء3لم+ه؟+؟،،ممه+هءعح.لم.عنمق؟+!حء748ول:7+3!ح.33

ال!3ءثا،همحأول،ول!4ولأ؟ح!اس!ححكل!حكايلا.033.8891ييءمم!ءل!لم3لم5!"ء..ك!ه

+ع3لريم+يلملم5لمهلمعنم.!3أ+ءعهلم+،لأله؟+!ولحح،هوللأولأ7ع3ثاأ،لا!عح3؟.

5هولث!4ء3،س!3ع4أول4،لة.7391،!ول،+ع-لمعء4ولعءلم!هلم4.ولعبر!4له3:!+ء+ولول.

ا*4005س!،اس!77لأول!4!كا!كا7أ4اولاولح.!(5"2).3!أييلملم؟،+ولعي)ع.هآ*ه4!:

ه*هم4!ولاولص!57!14لأ3!ح33.

هـ03أ،45ءقمي!را،،4!ء+ول75-!ولللاول*3.3"2.ء*ءوللموللاتمييع"حىميح.:

+ول!ء4يهمع+ءلمدلم.لاس!*3ك!3:53"3أول!س!ع-لأءكاا!!.

05،،1أ؟ح،5أا؟س!ي!.2991.يالم"؟.ب!اولي!ءلم4عل!اعلمءهيهم*علمء+4عل!ا5لموللم5؟ي):يلم3ع

ك!ء+ع!ي؟لمهلمءل!اه*"ةل!؟م!ع053*ح*353:طهآ*ه34ولأولص!7لأ،أث!33!حث!3.

5الاه.4ح"س!،3ول.1(1.)757499!وللملم+ه؟:ع"3كل3ءعلمول3يعلمهكلوللمء3لم.+د؟

لثاس!*مما!35"أ!س!*حآه!هه(كهـثاط11):.52-47

..07991هك!ولس!57أهه!ا!ول!أ!!ولس!،33أعةء*وللمءهملمثم9.+هلم601:أ!

22.

.2"22ع"33لم3ءولوللمع3لمهع75وللمألم14،0لم"لمع.ل!51،س!!4+لأول!ح:ولول

س!!ا،ل!9!عءع5اأ/3+له4-لهولولأ!ح33أ(لأء3!33.

ل!!طةول،ط5حع+".1891.كاجلم،ولعع+دء؟ع+حعءى"ل!اءلمولعد.*س!*53مم!ع:

حاهلاا؟*!أولىلأح33لا،أعس!3ث!3.

35!لأ،!ءء3وللا".،64لةعول!071،+هول030ول.2!.ء*وللم3ع!عل!اأعلم37

ج*ول3هحي؟جثمءيم2-8174:5.

53ح!5!ل!،عء43س!3أح؟.7791.كاءأعلمىأمم!ءم!علم3.ءلم.يا+.+ى.+ععلمعياييلملم?+لملها+

ك!علم+!م."340ء!ح15،*سأة".ء"أء014

5ث!هغ،35ء!ء!،.1ح.7.4"2"4*ء+مم!ههلمهعيكلهلم+ه؟3!عولءلملم.+ه؟حك!ل!

53طح:ولك!أأهآ4!!ء!ث!ثه.

،طح!،1)3لا3.حةيوا.6عء7لم+ءأ،ءأ!هلملأصخ!وللم.ح.!هلى،5!ءح.!مح.مه

أولىلا(أثهعءلأآه5!كاس!اطحث!س!3.33

أا!!!4!له،!4!قحط.2مو5.ج5ول3س!4هول3أولء،ول(أ5ول4ول4ول55(!س!5!ولأ(أ5ول.

كهم!اع33+أ*"هح؟لم7.ج3ءحع*عأءكه:9-59ء92

)احكله،+440،لهءطول5،هطهء+لأ"ح51أول03حولححع3،*5كا!13ول3حطولأ2،!ول4

ا!أولطهـ.ءأ.اس!!،لهول8"2.أ!أ"،اع!33!ولء؟(3اهحهمح"،ه!آه،ألأعها!أول

*!+هححة4ء،لأ(،ق،3ولولولاحول4،ول"ولهحأولهأآهل!ه!7ث!ءوللة4!،

ح!لم4أا،حهول.330+س!هل!ولكاهملم7هع*ول3ه3حء+ع؟ع28:.03-5623

ولش5،،+كلطةول.91!09ولحلملمولء3لمث!ءعلم3أءلمكه.ي!:+ع313كا!"علمءلم3ءدءأء+حع

لمه!هلميرلمع3.*ء*مم!353:!"ول4هول+لاهء3.

611لة+طةول،*أح15فه.9491.ع*ول!ع/لأ"ع"ع3+هلم5ءلم!.ع،343ح3.4ولأأ،!ي!3:
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!؟ل!5!"رزس!37ء+ول3.!كاا

ث!ح،!أليلا.!ولكا4ولحكةول3ي!."نة"حأء.92"0ءثا+ول")31!ولا!،031*

ءحأي!هلةأه"ا!أ،ولس!طة4ولهء3ولهأح3ثهءولثه.ي!"ع33+4يم!ءح،.ءل!ا.

ألعكا+يميمءا3:3هـ0929

س!+66،!هولل!949.10.4ءيم3+ء!53ءس!؟لم+ه؟لمهأد!؟ملأء؟053رزءلا353ط:

*أعالأ.

..0891لمرء35!+هثم.4+.أولااثال!4،س!:أ*س!3،؟اول.ول

،اص!!حي!س!قع.طحأ!81211192914حعكه.عحع*ع.لمه!هلم،ح.130.2!ولمأ04:ول

ءك!هء!عطهـااءول!ولولل!اول.

ولحأس!4!!ح،!اي!كايلا.ولعفى+!م!لمولع2،لم.1ث!(7ح4.ق+أ!ولء!ول:ولكهحا*للأءولح3

7ح3ا!!.

،1749114591.!ذءآنألأء3س!4ول،،+لاولحها3+لاث!.،،حأ!هلمةلم3طيلمء3

ل!اه+4ع43/لأ"3المع؟،لم2ول4ح4.،35-0911كاء*:3ع،لةححط7ح31!!.

+أحس!3ول!3ء6،!ثاحولس!.039.13ييلم3عيلأ"ء?.لم3ء+.ءأحعلميلمهييلملمع4*وليهموللم

.+هع"لم،5!كاس!أث!ءسهةأولولل!،أكه!س!7همح5!،حأطس!عع.53

،.9691عء3أع3لم4*ولدء4عح!+ء5:عيلمءة3ء+عك!يية3ءيهمنيأعع"3

لم54كليهمدلو"؟ك!.ولنأولحث!س!ول:ول.!اء9!.

اس!+إش!7ألا،3لاكااح.كهـس!17581.188914عءلم،3!كهع.لم.03"ء"كةع3:لأ!عكة.4

ولءاأ4ح33،ولهسأ4ءحولس!!لثا.له0791ء"33.131911د+ء7وللمهع"لم7+ع3؟+عيي*ه:لم

يم44+.+أوللم+أ5ع"لم"لم?أ؟هلمه.د+!.عح+?فيلمهع"لم3!ع.!مع!ه3لمه

ييءلمجلم03!5ثا"5ول:!!حكا5ول!س!333.

،"حأعولء+،01."!لاه.3.4!،ث!ءا*هح،عء3ءولح.س!،ولء3حة4.ولأولأك!أ،3

!234ك!3هول+كا!لم؟ه++لمهءولم!ىكل!5ءأءلمأ+:ء!ه+5يهم؟ء

ء*عع3أ+*ع3لمء!،ع"لم"هى!ء3يم؟ح!ل!ا4؟ععحىه3لمولءالم+*!كهمثململم-ءحيلمء

3هء؟علمء؟3.ه!ر5م4!:5*همع4ولولأ!ح3ث!ا،لا!س!3ث!3.

)+ولءا،أ"فىح4-لةحهولول.2مو5.،+س!(ولص!وللةولأولعء7.ء3ء*وللم3ع92:436.

+ح3ه04(لا51412791.3!.ح.س!أ0يم3ء"؟ك!هلم3؟عكه.مأول04ول:عس!ولل!أول!55طث!.

)اأمم!حه،طحعك!+ه!.2مو09أ"!اس!60!"اس!ول3همعس!ي4ه+ناا!4هءطلأعآهح!4أهول

وللا4،له،33ء4اول!ولألأح؟لده،ول43،لهولطولكا!.ثههدء+وللملمهأ+!هحألم7ع

ء*ول3ه3حعلم+عءيم21:12هـ392.

+أالأءي!،!!،أ4،،لة4!ولكاا!ء+!ل!ث!.8691،ك!3ولى4لم!4*عء"3ءي!"لمء!يهمالم،ح!

31072.،2ول4ح4.!ح3اأول،ولءأ!4ا؟ح!ع،4!هء**35مم!ع:93قول!-*س!

ءلأا!!!.

ي!لأهثاهول،له.طهـاا!ول.09991هحيم3أح5ول++يدع.*ح*533ط:3حأحولأاا!ح

،6ل!+ححطه؟أسألاكه!.
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+5؟ث!؟،لثا+،س!قح.7991،ه+"؟يلم5لم+.*س!كا53مم!3:+؟ح*س!ليء!ح35.

+ها!حكاثا،لاكا!ا-+س!ول3لأث!+أ+،!ه!لةول077.1،4غأيللكايهمع4عءلم+ءوللم3ي.2

157ثه.ءول"03ث!أ1س!34ث!س!أ!كاول4*حكا3هط!:5ح5!6691،3+513.

..1773ع،+غلمكل!ل!كاء03ء؟.لم3.3)05307ءولأ+أح"3ء14ولحة4:ط!35*ح*

س!55!!51ولث!،9691.

3+لا،!ولأول4،ححق،+ءولول4،لةس!،73ولح."4ول.د!6لة.8"2س!ط+(؟!أ*رر!4

ء"أ:400!ا"313ز،لا؟أص!7ذول3أحاحرر!4ولولس!ع41ولحح40اول!مهح4الال!44،لة

ا!آححاس!ولحلا.3ح.ع+ءع023:ايو-592.

ي!ول"ولطء!لأ،*أح"15كعة.3891.*هحءكه.هولكل!يمعكل!33!عء+؟ع.4ه*هم34:ه*هآ4!

لا،31!ءلانااىع.53ء3

لا+33اتمح،54لاولول.11391106914.ءحعثم3*ء؟يهمءعلمءلم؟3+ه؟:4ى

.+لم3ه4ولءلم.ه+لم5ءيلمء+ه+ع*5لم5!ل!.+ث!س!كاه!لا!س!:07*ذزط5آم.

613911.0791.ء3ع3ءكلا؟د؟لمهول!3ءه+ءعءد*ع.حع3"+ء

لمء3+يءعع!،*ء،لم!يلمعيي،5يهمع+5لا!هلم:4++؟لمه43ولءلمه؟+لم5

ييهىء"ء+عه!هلمءح؟لمكل.!يلملم30.لأ"ءه+هلمد+ءل!!،سهة*مملا"+هح3+حأ

ولولأ7حع13،لا!3ص!3ك!.

لا+ولالأس!،+هكه!ولء+وللأع.7.3981!هلموللمقىه.ء"يزع"لم.يء؟+،7!هوللملم؟*ه4+ء

ءلمع،دح؟س!.4+ول.ا*ولاألأح،لةله.*ول+ا،للأس!.84ء6مأول04ول:ا!ا51

حعح35.
حأ!س!ولأح303،له5ثاش!.1919114691.!3+.ء!.30عي!ءي.ح5لمه"ة،6؟،ء4.

ث!هول!لا!اطهـ3ء3:ممأ.كاة!3330ء7)ح،ولاث!محأس!أ.سأ،3ول3كة.!ح!أء3!ول،

عاهلا4".!551ول!يع4وللأهحي!+.ول5؟(.2!و8.+لملم3هولءءلم؟+ه5!

يمعول3لل5ءه"حء"ءهء!مهحلمل!!ه.*ههمع4:*ههآ4!ولولا7عح31لا(حعح33.

لأح،33.60؟،لهأه7791.3.هلماىأكالم4+كايه؟لم+.مح!لم3!*؟.ءأء3ولحح611:691هـ1.

لهحول5،*أاأأ!ة.0981."3?3+.?3ءلملمهء"ءللدءلو"ءلم،1072ثه."ح"!.

*ح*35ط*:!ه!ح!،0591.

كلهاهحطص!ل!ثان!)،أي"حطنها.5791."ءل!د!5لم!ه.ع+.0.2ءلم"ء3ء4+!آ3لم.!31ء1ول:

7طاهولول4أ*33ولح.

لاكااولح،3عا*4ول+3.6791ولهولأء4أهول3هم3"ا"4"هاأألأس!ث"هلأع4،لة

أ،!534ألةحأث!!ص!ول.3ءأحةحأعءكا!7ءلمء33يهمع3ء+.*.ع"،+لهاءلمأءيد*ه.لمه

دلأ"ء+ح.،4ء.ول!53!ولولء!،-015177*س!ل!مم!3:353"أعولس!!-3س!317!4.

لهحول3حول،!!ا،ط،)0ص!3"ث!حالة،كله4يلاأس!ط،اح+هكام3ءأ2.01"7،

أث!ح"ول2،لةءح3ء!لةأ،!عهوللةولكلهأف!+ء2ع3.ء3.حعىعع09-701:813

لىطهول3هول-سأا!ع4،!.*.،ررة4ع.ح!33ك!5ول،ح34.(7791)يلم3+؟ء!+؟:

!ع.!ه+!ك!+.حه!+ألم.عدياك!ح؟ء*?.ح+له؟أ!4!ح:ح!؟ذ4!ح

لاأول33!7ألاأ.33ء!ح
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س!ولهله.3.،ث!س!+16915.ع"3لمعنم4+ءلهـاك!53لمهكا4+وليئ!.3!،!لاعس!.4ولكا4

؟كلهـ314!س!4؟لاسأ.+أ!ااااول!ولكا34.حعكايول3.س!*ل!مم!353:ث!كاهأح

!ههمم!ثه.

اكلة!أاس!ث!س!43ح،3!الا+س!.م699.1ييلا+يي،لم+ععي!3ء*وللم3:"!ءلم.3ييلمءهع.ىول4

+هعي!يي،3علمء!د.حم.ه-لة،ول4،3!،:!ثأأثهثاس!ولث!س!ط،كة11ح"ح

لا!ءطء!اءثاأث!حث!،آ!.

سة!،اس!4،حأعم!2مو.6+،3ء!ييلمحلمهلم+هءعيهم:عء3عييعحءيمع!3كامهع+لم7

3ء؟عالمعحلمهيئ.!+؟*للاس!3هطع:*!ثا*هي!هول

طة!أ،3حءطأس!34،!س!الماول.آ6"2.*ول،!ا!3أثالاول3ولول14هأ،!5ث!ح-

؟،كا!ثس!أ!أ3حطس!ك!+ول41!!س!ول609!اس!ولس!.+!!ةع+،كأاد3ع+،!"لمحماإ.

.83-523:71

2"7.ء؟جءيملميم3؟علمري،4؟يم3عكاء"ءلملمج+:

ء*وللمء3لم3.لم.يءيلمعض3كلاعىكل!ء"كالملمء"لمع35.ع.كلهـ3حطحآم!ول6ولع!:كلهـا؟اأع

لأس!كااع!.

*مم!،،،لة!!هدكل!أولولاص!.078.1عوللأي/كلءلم3ك!.لملمول*ع+ع.+ه+عءلموللمكلاه+ع!لمعلملمة.يهم

طأح!عءكل!ا+يمءلملمعكاحييلملمنم،3ع،ىكم!لم،لمكي:45+ء+حييلم3فيلم.عي/ح3?للاييلمءلمد5.

طهـس!4!طقس!لماطهـ3!؟!ح.هاولزس!ول:امم!05لاأول؟-هولول.6لةولء4!!لا

.3.7871ح!.لم.حم4ع33عي).عيمعك!ثململم+ول،2ول4ص!4.+!ول6ولع!:3حاا*
ولس!أولس!ع.

19!رأ،لة،ا+اا4!له،ف!)ولأ+اا،)،ولس!ولمأ،كاس!س!ع،4،،عةول.ول4!!لةس!ول!لا+04!+.

.!هو2كلهـس!!ألأ!هآهرر!ولول؟احمأاط+0،3س!1575(ولا:ول،(ءا*

ولأءأااأء!ولحء،ول!014ول!س!71،لا.ل!ا!5لموللم.5ي)ء+كهـ+لمييلمءه53ءلملل!6-51:8

.58

ان!له*مم!3-"هاول4،ط.س!"حولولكلهـ.6"2س!،+لا+15لاهثا35لاس!4هعمول3ءولس!!0،

طء؟7!هاع:طهـولءولهعحهول3+،حا"31"كاأثاهعح!".+!هح.لم.ل!،ععثم4حعألم!رع

كا!يم?5.ب!أء3لمع*ول3ه3ح؟ع+ءع6:-719،

ء+س!!،لأولول!كة(ءكلة.س!09"2ا؟ه"س!لاثاعاهأ!هحلة3ءعهحول3ح013ثاها!زح

ث!،ءعأ!:س!75اول511ولمه!"ث!لأحط515!احلةولس!40اولا

39لأحطولس!لاع5ألاولل!ولول515!لا.!ء3.قى،!ع!"لا.3،5ء*ءيم+تملميئول.!غل!32:أ-

09

س!*3للأا!أ2،*ث!أ!،لة،س!8491.4.!ءهلهاءلملم.ه+ء4+"ة5ءلملر":!3ة!4ع"ع!ولع+ع

ك!؟"حءألمي)؟ع3.أطخ!ح:هع41ول!س!4أأ،5ول3.

!ن،ول،ل!س!!*5ول.3991.كال!ولع3ل!اع،لمأع،،ش!عءي)4ا+ي،.4.ح!"،ولق4!س!:

هح!!حأ!س!!4اولول3!ص!7لأ،أث!ءعع.3
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"2"6.!يم؟لمهكل!ءهيلم،إلمىول+؟2.4ول4س!4.ح!كا!ولأع4!ح،كهـول:!ثاس!3؟47حللا.

3مم!أ3ااأكالا،كا!7طكة07.كلأ1+طهكا!3!هلأس!س!،كلهـلأتيلا.لهاولحولح2،محأس!ول.

لأ+ء!"ول!4"؟هي!ح+أذ!أث!!.9"3.2هءأهس!س!هول5ولأح541"أ!لهأأحثا

أحس!"كا)!،وله!آء53ولهأ(حوللام+أأكا!143.+ح4+كاهلهلملمه+!هحألم،ع/إ

ج*ول3هيحء+يم.ج11:12!515.

995*مم!احء؟!!،أهمم!09991.3*41لاا!3أ3لاول3ولألألاا!!أ3أس!+ول!.،ط

،/جلأح!ك!لمءه.!هع"!.ءلم5ءهيلم.ع،س!4.+.ل!.63لة4مم!نأطاع3،!5).9.1-!ه41.

611!د3ولع!:عحاأ!ر7حأولحع.

ك!5ثهحم41،ي".،ول.+س!أولأ!س!ط3،!.!ل!2،لا.أع3ء"؟ح!؟س!3،ولمة4ص!.عحث!2.3"5.

ه*الأهأحولاولس!3!س!3حثا+أ31أول؟لا+ك!،له.ء*ي!الم3ع6-367:435.

50!احأأط،طأ!!3أول.8"2.يلم3ىلمكله3يرالمح،لمعكالمهز؟ه.كهلمءع**ح:"353*ههم34

لاولألأح3كهأأل!!س!!3ك!.

اس!-ل!أكا!أول،ك!؟!31ع1،"ح3أ051م،هءط،ول!4ألم2ط؟لةا!3س!4(2)!.أول!4ح3لأ

وللاس!35ولثهاول؟أس!لاث!!ول؟أ!!ول.كا!ثلوللم3ج16-573:804.

3*مم!أط53أ!ول،3مح7،لة071،س!4491.4.ء*وللمء3لم+ك!."،،ء"لمع،/وللممهميي،ءدء2أ3.لم.

لتاس!لا:مم!353حاهلاول6،أ2سأأول3!ء7أل!أح3ح.53

أكهـأ،حك!9.الاكاكااو.71أولص!14،،لأ،41،لةس!س!ع*33،،لأ،أولأةلململمء"لملم3"ي،ء

ثم.4.ل!ا4.ء،لملم.+ه،ح7.4أالمهولك!.يلاولأأ531،2-ك!.

لاك!!ل!ي!ألاكا!.3.1002ءعح!إلمءح؟لمف!،"ه.3،عدس!4يهلأطهـ3.اكهلأ03!ه!؟(س!وللاعكه

!هكل!ه3.

ي!لاك!،2،الا!!.4ءكهـ.8591ء؟(!عءكهد،لم?هى؟ث!+ءييلم."إ"هلمه?لمك!ءكا!ءل!

كالاا!مآ5،*03ع5!"،س!،ولص!لاث!!هطه5.

،5"حلأصأ.ول"هله.6391ع9؟"أولس!اكا!س!*ها3ولول!4"!س!ولأ(5ولهآهح4لا.س!3

هلهولء+لملمه!يم؟فىهلمءهلم،لم141:06ة-.

ول!اكاهأ4،حولول.ش!!3891.4ءلمول"ءحه33ع+7لمحعلم4؟عوللمءح43؟لمأءول4عءلم

ي/ء.لمهكل!ىه".ع،31073.حأ!له5:عش!ا81كلهـ)كاس!ول.

ولكاهأح02،ثهحهاحثهمألاثم.949.1ييلم3ع3ءل!اءةلمء+ه.لملم3،)0حءكاعلملمه+.كلاءأ+ء"ءع

53+هه،ول:لأاول7عحللأ(31آهه+ه!ه،ول.33!ع!

صاطة!،3ع!!س!.1891.ء3ع3لمع.*حلث!35!كل!:93امول!ح-!7ء3!كاا.

ول!سأ!ح،3أعس!4ث!حقاكلهـ!+ع.5.1873115091ع9ييلمح؟حيلملمععلم3ءث!علم3ء؟لم3؟ثيولكه

ول+34،.لم.حمكهع+.ء3!ع4عوللمول*!،،.ع"3ك!ع!عىل!34لم.محأأ20أ!:عطأاأه"

س!"ح*كاا.

يا!صألأس!53.ح(3ولء7،ول!4أك!ولاأ5+ههولاول،ح.43م!092عيلم3*عول3هلا!هلملمه

ء5+كهحأ5لها3+ع3كه:حء!+؟لم؟لماع،،علمركا5حد؟عي!،حعع4*ي!ء4لميلم5لمهلم!.

طهـول45ح4!يهي:طهـح44ءحلأأءح!حثهث!.
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سأعةححة5)كلهـ،ولهاول7.0"2.!كثا(!طأ3اأس!آ؟كلهـ؟أعص!مأ"3ا!0،حل!!هس!أ!عس!لي.

ييلمحعيهم؟+لم+ءي،!كا؟40؟ل!اعك!3؟لم43:ا-51.

.76"12أ"ص!3!حأ،5ولهأ،ولأه!ح4،لةس!؟،ولا!+همها:ءمأث!ا!لاث!-ولس!(5

س!ااس!7لاولس!4ولكاأثاع4ا!ولا؟اثا!س!آس!؟،لأص!4..1أ"!ه03(ولولكاكا4ك!.

3،س!"كاه!وله"هياا5ث!،8-775.

!محأ،*وله.ط!س!2301"2.كلء+لاكهلمح.عكه%لم+ل!ل!ههمكل3ء3"كا+؟"عا+هحع5"لم،اع/ل!

3ءع.*س!لالا35ط!:عس!ول!ولأول!55طثه.

أس!صأ6أول2،ك!أهأ3آأح4ا!ث!اث!اس!.،ول6591ا4171ا.ط+س!9أعولا!أس!س!3همولأكا!س!عحة4

هم!ع!حس!،؟!3س!04ول!كاس!ث!5ول.حأ!يملم؟لم5كلاءهيلم؟حءلمء?ع33ءي)4لمعلمعلمك!3،

ح.4.سأ.س!سأه،س!!+ص!0751،ول303301.حأط،5!كاس!م!ةلأأوللا،اث!!ص!7هم

5!!س!اطس!س!!ع.33

محأولأول،4117!أ!+1111031حطا.7491ا18091.ء!ملمع3.كالميهمد.ء+4

!ييعأ.!مهإكاحلم.ح3.يي.75ث!حلثاه:35أحع!ولولكاهأكالا!!س!3لاع6اأثااط!ول

وللاهص!3.

1891.ح5لملمعء"!لمل!57+ح!83.107،3:ي/!.لمه+كلهيلم؟?لم5*لمع"5ه+ح!

1911ء5191ا.307حلالاه:35ول!اس!عولكاهأيا!ثاس!!!لاعاث!113!ول!لاه+ص!3.

محا7أأأ،3أول!!اس!.طهـ7لأأااأ،،لة.2أسأف!)ح4!!حولكا4اك!س!ولولعولس!3ول.094!2

اهأ!أ!هث!(043ول،5بمس!3!!ولهأ!ط*س!،ول"أ(ثاولهح33!طص!؟.علاهأي،4لمءيهم.

كاع!لملما؟هلم!05130-1:873

شكا3لا-؟ءصأهاول4،ل!ءول!-ولح-لة.05991!أ4!"أ؟أ!؟!ول!6حا!ول؟4،+ع3+ءح.

هلهء7+وللمكالل"!لمهح؟0958:3!15

.6!و2عءءلمءيهملمغ.4-ء3يغءوللم4.ول،ععكاءلململا.د.علما،.علملمحء3ع،1.ع:3،كلة

ألا!3ا.

شكأ3لا-صكأ؟51ول4،أس!!ول-ول!ح!،!ول4كا!3وللح5أثاس!!الة6!لة.05991!ولءيملم.كالع

طهـولثهلمس!ع4!ة:لأ5+ط-+115!ول4.

لث!محاس!3.!5هع!ص!+حوللاع.874.1؟ء3!لم+ءعلمهلمعنمىء4ييي،..4هسأول4هول:

ل!+لاس!؟ولس!.!

ألثامحا7،3!"أ.86914.+ه،لملمعءلمقيء3لم.لملمه53!ثالم4كلا.هآ*هع4:!حكااللاطاس!أ.

صكأ.*هأ،ولول،أ"حطكة،44،لةف!حط4-لةءصأ71ولث!.7"2.كا.هلملل"هيغول4ع3"لمع

++؟ولعي،حع:ءء؟لمعحلم؟كاعلمءدكال!لمري5ي،عح5لمهلأ!!كا!3؟حوللملمقى3،عء!يي)

يلم?لملميلم.*س!*53مم!ع:ول5ولأطالا"ح7أص!*!3س!ثا3.

سأأحلم!اس!اأس!ع،"ه؟س!+،!ول4+لاولأس!تم+5ءوللاحول(،.2"3.هس!س!7ا95ص!ول،وللة

لأ4ول!ف!ولحثا:+5!ثاع!4!6أ515ا!!اكاالا"لاكااثها؟احس!!15لا،أ5ولس

"3ل!س!ط515!لا.3!لوءيلم5لمه!؟ح4!كاوللملمىلم+؟53-918:921.
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أصأكا!حول،ول،7"(،!لثاص!4،05،لةهكاه!ق01اص!ث!س!؟ولس!!3س!.ع6"2.كهـ9اعة!كالأ

ل!حةس!ث!،35ح+!ول(ذس!عأححهأول،*ءاحلا3أهول،إثاهاح!3ثكه)أث!أا)ياطي!5ح؟أ

34س!ول.)ولهكاءأحعلميمعول3هكهح.يي،ععح،ح.4حح!أ"ه7،5أث!ك!س!ع،4ول4أعح4أس!ط،

.-88167

اسأ،ك!!ولا040"ا5آ."2!وأ.؟لمهعييلملم53/ا:*علم+ء3!ولء+3كا*هلم5يم!لملم

،ح!4+66ثةح7:ول+ولعس!53.ثه

اسأ5لأ63151.4!،ء".09991ص!175لاأأ5ول3!لأ"ثالأح"5515لأ:+طكاس!لاس!4!ول03لم

هع"5.مكا؟5ءلمل!!ء+ي!!يلم؟لمهكلء!ل!يلمأ43-112:4.

)صأهلأ4وله!!،طةح15وللثاألأ.يهميمع"3+علمعهلهـالملململمإ+ه.مأول04ول:!ثاأاا*أولثهطة4

*هع!!حأ.

،"حهسأح!)4ولح.2.1913ء3ععيي،لم?حلمد.ء.+هحأءعح*50لمهلمعنم؟!ه."هلم?.لم

ج.!للء5،33!كاس!أث!س!:س!أولىث!!ص!7لأ،4مه5!كاس!أ؟س!ح3ثاح.ثه

مأ5ءطء،)ه"ول.4.0961*ع3ك!للءحه+حعثي.+!يلمول+ءياول+ع"د3ءلميي،4أ+".

ط5ول04+5!ع!3ح"5ولأاء4!س!!3هول4.5،3.

مألأح،!ح)5"،م4ول4لاهأ،كهولح4!لةاأول..8"2لاح*603هأا!!هولكا4؟،ع

س!4!ص!اه"ءولول"هلملأأ15س!ولحص!:ء5حم!5ول!3كهلا،+"لمأ5ولكاكهول4

حهول57!4ح3اثهح3.يلم!.+هلم"!هأءحلمءد+ء33حلم.ثمهيلمهء"لمءلأكا*لمء03لم?ة

.-3051924:363

!هسأأ،س!؟أه5،*أمم!هث!.!8"2.،!"لثاس!*ح،لة04ول!4ممى؟أ!ل!س!!س!ولول(040

*أ؟(ول.)ولء*لمول3ج87-968:345.

ولهسأ04،ول،03حة4.ل!حلا*!.9391.3!ىغ"لم!.43علمعد؟ه،ي،ءألمك!،31ي!اع

يي،?قيء4؟ولع4ء14وللم4؟ولع،ح!ءثه:+حطهم،لةول.

هسأح!ول2،ه*مم!ولكا!5419111791.4.!3حلأ51؟ه!لأ!ول4ث!!لأاه!س!وللا.أول3مكللم؟دعيم؟

4+!ا+.!كاهـي)ول+يي+ء!عملأل!.ه.دم2491.11175!5.ح!كا!431!س!،7ول:

)34!-اأوللاء37!لا،أح3حكه.3

+مأحة،4س!3أ.ح.4!2ث!+حا"*حلأ!ه"!ول!"09031!!ء!لم؟30"ءهءح؟لم!ل!اعع؟ل!7

57-303.:311

مأذء57لأ،طهـي!طلا1639113591.03.الم3ع!3ءعأحيلمء+.لمه؟ع،/.!.ح،؟ول3أ4ء!،

كهـول:ولعمةس4لأأول7ح35أ4لاح3ع.33

.5591.يلم3عع73ءلم!كا"ء.ي،يلمولءءلم.ييي:4+4+،ولأ+حه+حععثم.يلم!يلملمع

*ع3؟عح*ءلملمه.3?4؟كاهأ،س!))كاكا.مهتولمحمهلاهص!ول.؟لاعح05

ألاسا3،أص!اع3اولسأا!..6!2عء+7عثمععح+ع!3لمهلمعنم:33ثهمهلمءحأ+،عي/ح53!.د+.

لم5+ل!كا"لمعلم.ح؟.ه!لملاكا.حلأ،كةق4!ح:كاس!لأولأع4ء!ولولأس!7!3أ(لأ!ءع33.

صألا!!،كلهـاح*،له4س!3".6791."هح+.لم.ل!اع4عل!اعلمءهيهم+ع.لميلماءوللىلمولكا!لمءم!

هكل!حء.لمء"+ولىلملم+ه.كه.ح3؟،!ةأ!4س!،مهـ7:+7+لة4!لةولأول7ح33ل!"أس!3!33.
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لأط!كاول،7لاأ11أ!ولك!.،!ول4ك!س!هع!س!3.!"!!كافى.6791."ولأولء،3ي!أس!كاأ!)أظول.

ييلم!؟لمهيرلمىهدء؟03-151:6.

كايطحث!،م!ول!3،.9114191هه1.عيلم3،اءءلالمك!3؟لمه5عاء،كا!لم.+ه!ء+"ييلملمءء3لمءألمهى

لمهع"لمل!يي/ء3أءحلمء(يلمءلمر3ءع"لم?..لمأ"ح،5!كاس!.صأأح"هولحلاه.+

4291ع،لم3.319118عح+!أ.،!لمه،،ء"حع،يم.دء؟كاصأ3،س!الة.دأأهولعم

حهلاول.

ولء4ع+أ!ط،!ح،حع،3اسأول4اس!لأ4340حول،4!لة31!ح03حس!!!!.23.!هوأط+ن!اولول!

لأ!لاه!ولححط!أول3ولثه.ء!.لمكل!هءهلايملمهحكا.ءيياعع67:ا25-.

ص!ولث!73،مولأي!ةول..!7"2كلة،أولحةول)!5س!وللأ"!لم5أءث!ء3علا(كاه!ألةع(3

لا2ا!س!أحا)ح3طحولولأأ3ثا،س!هأس!عاثا"حح3*لا!!ا!عأ331أحث!؟،لأ

كالاوللمء3لمأ3يهغولكه..!30.لمةء+ع،لم،ع!3لميعك!لم.ل!اعى!!3ه"لمعيه!?4

لا3طهه!كاول4ك!.7اهاولح،غ3511-6.نأ+"اول!حول:ولث!ه33أكاس!ءحمم!.

.72"".لأولء7ء3ع!أ"ح16ص!طكةأألاول4أء"حطل!أحس!،4ح5هول15ا!هاءث!ءثهول

،كاه!ولع!اأ5وللاث!.،لأ2ءلموللملمعي!يلم3ح"بر.ء4.سأ.ل!أولولح+،05-977

+غ!!(4!"ث!:ثثاأثوثمس!ولثهس!ث!4م!احاطس!!لاء"!حءث!ااث!ح"!أم.

70022حع.!ص!كا!حمأ،4!ول3حأس!ولحس!هعميملاس!3!04ث!أح+س!حس!.أول"4+ء+ههحم

لمهعيلملمءييلم؟ل!هكلههلمل!يلملمهح"+ع؟..عح+عك!عء3لم?لم؟30لر"ث!هلمهءيعءيي،ع؟-

يه3ءحلم؟ديولع،س!4.+!لاأ"ععثه،7515-5.ولول3،س!ع4!ول:ص!اكهس!7أص!ع.

"!7ص!ول.673لةأول،4ول4ولأ!لةكاهلاولس!!.6991.أث!3اعاا!هولح4ولا!!حهول
حهولأ!9ا؟اس!للاط(اس!3أص!ءولس!س!4س!ولأ"!هول؟ءكاعء*ع؟!4!ولءحلم،/5.0:

أ.23-اه

03.7991ء"*وللما/،ى.يلمه""ىه..هلم!ءي،،ييلم.!ح3ااول،+حة4س!؟اح،!3ول!4

"س!*3همم!!:3"أع!ولص!7-3ح3ا!!.

.2!و301لاأحولأه!ولكا4لامولأ،حها!ولأك!ول:وللأثهولس!أأس!"(أحس!"35ء"أ.ص!7

يلم!؟دهلمل!"يهلمه3*عزحءح49-5.7:86

اولثلاه!ول!4!!هآ2.34!ول!4طهـ)504آعهول!،+ح.ة092"2حه3،"ححول4!

حس!أ4ه!أعس!ث!:ولحأأول!هأ!س!وللاح3"35ثاحلااهه!أا!حء"حمحمث!!4أ.!7ءولى+4لم

!ع."علمل!3لمه!لميء"5لم!كالل15-72:06.

ول؟!5ول،!*!54مح24.،3(حممةآ5طهـ+دك!ح511،،أ،ل!س!ول33س!"*كلة2لأ4حط،

ثمة7فأ511ازحة5،،لقؤأهولأكارول4اول5مول03حكالةكهثح2!.9"02

53!حأ،ح5-لأأءس!هحا!ةول!!53ا!ع!أولهأولس!"ول"+ول!نة!ول04ح3ول،5

3؟حولأس!73أثاولا!س!"*حأ!س!ولءح.ء*ول3ي،ه500793:63.

،أ)ءاول!اول.0ء،(!يلا.8"2ولهأولح"!ولحول.33ولءل!كاىلملمهثم!لر?ءيهلم.501:

36-9.17

،ث!مم!!لة7.،لةث!أ!ولهلى2.2!ولمءوللمة9+?ييلم5ع"59!ثوى?يي.ي/ح2.عع

!ح3للأحاص!ط4،لةط30ولول!اس!س!3:لأأولء7م3أألاهما،حأءأ+هآث!ح!!ثم.
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ول*ول،3مم!الة!كاول4ع3ح4س!3أحمم!ص!+!س!اثه.3علمعحلمع4لها5ي؟2،3لأ15كه.ول30ح5للا:

عهء3أ!ولكاهأول!ول!ء!ثهلا!16أ5"أول!+هول3ء.

يلالا!4ا1ول،أ+،ول."32.!ا3الماااول!شس!"!لمفىلا5أءث!هعآ،+4كالاولألاول؟"لأثهحا3.ول

س!"+هلم*هي!3ا2ء،لم"4هحماإهلمهعييءكا!دلمرييلم،يحع؟س!.74.ل.*لاهسأ4ول0.4!ثا

نه!+ل!ح!+كاول،0.09164*هآ5:34*هأم4لأولأ!ح33أ،لأ!ء3ث!ث!.

)الاص!حول"ءه،*ح!ةول40.6591.3؟يي!يمء+/.يلملمهيي.4+.؟ح!!حا!"ح!4كهـول:

7+س!عع3ثا.

ءول5أولول،حاهأول.3.3991!"هءلميهميي!ا.لهي!لم.ك!ءلميهلر".ه*هآ34:!اح!ءلالاط011

.2لم!ه.+هحيحه.3،لميمكاهـ3ءول34أ.ز؟هءعيلم.هآ*ه34:ح)كلةس!ول04ولعس!3ثه5.

05ء7،طةلثاطحأغ(!!،05!لأطهـثه!3،ن!لةكا!طهـح.!،")ولح3اثا.0لأأ!عس!3

ح!لأ!57،!ءولهأأ؟!ساه(ولخ،يفى30طح32،آلألاك!كاأكه75+ولس!محأط،ول!4

أولاس!!طس!.له.لأح،لهس!ول)9!2(05أحأ،س!ولص!!حعهأ،!الا!ولآهح؟أ

كا)لاس!هحه+أح5أ4ء3حس!"153أول؟لاول!لةكاعنةول!5ث!هحأ(!س!3للاأث"

ء"أا4ط400لاه!3ع.ء*،،لم3عع*ول3ه3حيي،ع.ءيما8-342:2.

يلاص!سأ!ممة،3لما!ولص!4.8991.334ح"ءلم35ع؟3ىلمكاي/لمعلمل!ك!53!،،؟ءثكلعييلملمءثهملمحع؟كا.ي،،

ول42ح4.لاحمم!35مم!ع:3هأعول!س!-73س!اع!!.

ولء!محأ،لة،".حعثة!،!ول4ك!كاألة!أ+!س!ا2.1!3.!أ!ح3!ص!ول(ح!15لا(أ5ول

+لا4!ول،لةأعمحم*حص!ول41"ولا،5!4!س!لأ4*3أ!أا.+هععء35!4د!يم.لمهيلملمع

ولكاللهلم3حه؟علم3لمهء"يي،م!كاي03-645.1:027

ولع*!4،كهح،ص!!.ع5791.يلم3علمالمر4؟لرع،لمع9يلمهيلملمع4".؟47.ءول.لم*كاح35مم!ع:

كمة!أح!5همم!3.

ولاح)،53".+.01991ءي!للمعلم3دلمه+،ع?لم،يمد.كهح.ولكاس!63أ!4س!:س!؟ول!3أ!4س!

لأأوللألأ،أث!عس!ع3ح.33

اءول!ءكا!،ولهولا!9891.4.كاه!!ول15ولاا؟ولكه،ث!،س!ث!س!اآ!!4"أح6اكا!ول.

ح+44ء+ء؟هل!ولءثململمه!حلليهييلململ!"ه3ه:ا-61.

ولن!+ح+،*.!ا!!.18914،كالا"لا"ولوللاول3أع3أح5هم3!للأولهولس!.هلولء،+لملمء

يلم!؟لميهءهل!ي/800793:87.

.9"02،كاط!ثا،3؟4!أ؟أ3"!،أأ.،"!3أحع43!ه3لل26(5):09-8

+ءولهول،+س!60"ك!.6891.ءهفىء؟لم"لم!+ه"يي،ءهدحء؟لميلم3صثاحلمول3ع،حولاكهص!!4

ع.4**حمم!353:اا+ص!33ءح!س!عثمثا.

؟او.73عيي/3حهيه.لأ!هلملمىء+.عحيو)ع.،5!كاس!أث!ح.صلالأأأك!!ص!!أولولآه

5!!ءأ"حس!3!.35

،6139116791."+س!لاول4أولأس!س!،!"أ4حهولس!45لاص!ولحس!3آهكهأءه4أحكااأهول.

فىاءهفىء؟!ءلم؟ءحعلم"+ءء7؟لمي)عحعىء4هالملمع3يلمءك!دع،51-545.لاللاح

35:طمءط+س!ص!!عحث!س!3.3
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2!3.1839111ح؟+عء،ععلمي/حيمه!!هلمكا3هح؟علمرحمي،؟+ع7+ععلم+عيلملم-

حع+لمقى+ي،!!ءلم+.4*حلثا35مم!ع:+5ل!كة4ء3+ا!.

+س!وله،ول+س!طهول.*مم!،ول!4أص!أول53!س!6-لة.!.!م!2ييلم3علمعل!اء3+لم4+ء

4ء+عل!اوللم3ء3لمهعد43+عكل.لمء.+."!ءح+هلم،لأله:اععولس!،س!هولولاولس!7أث!3لا،

عس!33ثا.

اولاااس!3،!!471،ء5891.4.!كلءهع3فىعلمعحلم.ه+!.عاعولحس!،هول،أ*:3!اولحس!،هول

أولوللأ،أثا!س!7س!!ع.33

ولأ3ولس!ع،حطاكلةس!3كثا.،ن!"3.+ط5+س!!كاول4لهطهولطهـس!!اط!اكا4كثاطس!س!اص!ع.

3791.ك!ء3ل!ا.ءلملم+ء..3،لةكا!3ولس!اك!ح5،كلهـح:*،011ءح!3،ولطة.

7أ4لأحول،3ء،لأحول.5.4991!3ول04ولا!ولث!"ءحأعح15!حولس!أ!عأصك!ص!4

اس!،ولأا:ءس!ولس!!اكلهـهحاول!أأس!7ولأتس!4أ!،س!3ا5ولآهس!ط،اول44عص"ول/ص!ا

ص!كااكا!زط،511ح3"طة5111هول.أولء3عء+ءي،ع.لمثهم،4+.س!.4ولس!س!عمولولكاي4

ولل!36هلأ،93-92.

(6991.يلم3ع3!"ع3؟هلملم+لمهيلماعثهم.4+؟مأول04ول:+ط3ء،كلة!لا+4ثاهول.

؟09991+طحك!س!اها(ولهولهمس!4"س!3هاحأ!ولد+4أول،+لاط3،لة.،لأ"3!

4ءكلاع+علملمءيهم،4+.ص!.4حه6عا!اا43+!،كاكأ3-9371.

س!هولث!أثاولس!!،!اعس!+س!.8"2.هكم30ءلمحه+غ.غلم:مح!ح.!مغ5علمعلمء*ح3ه0!أكلةثا:

6لة+س!+.ول

ولهع!ول!،حاصأل!33914.5."3ععييع!3ءي،ععلمهيي،عل!اهلم.لمرحممأول04ول:اكث!اااث!،+!

كاأء!53*س!.

ولا+هثا،ل!.3.،طهـ.ةطولكلة،ول!4؟.ل!.!اه،له.8991.حهول3احهولث!كاكا4

لاولح5ولثاس!أهول3س!ول5(1هول*اس!3!+أول!أ+ث!،س!طول،ولحه!لا،ول!441!.ء*لمول3ع

.0-7764:393

ولهلاول،ح!113س!،7س!3ول5ول.8991.!عء3كلعلمكاكللم+عول3هكهح؟ع+ح!:+!حعء3"كاملم

غ35لم*ع.كاس!؟ولاع4!!،كلهـول:+-!ع4ولىالأءع3أألا!حع33.

لأ!4س!!،!كااعول،ك!.ص!3حس!مكاط،ول!4ل!؟3س!"طس!.محأ04ول*.2!.3حكلة

،ولح،!قهس!5س!ع4لاأ3ح"ع5،س!أول3للأول،طس!ث!ا3اول،طس!!وللا!4لة!هآ3

س!س!عهث!ولاهاا(كاةهولالةس!3ق،س!3س!7لة.ء*وللم3يم604:.6-722

،*أء!،ص!ء+"6591.3.!ول؟ح.ب!ل!يلملمهوللمييع?لملآيلم3؟ك!ح.اك!س!حولهح،سهةء،+

س!3ح3!حث!5.

!*اس!!،ه،+.ثاكا!.7491،كاطلثااثاأأأحمم!ا01س!6!؟"كا!.!لم!?أيلم!هكل!ءلملم

!لماج/ل!ع؟83:.05-435

يا!*س!؟ولعع!،ءاولاس!!ط.7"2،حأعأأ4ولحآه،4،ولأول!لماولس!أول!:!وللأط!3اح3

س!س!ولولهث!عس!أولحهثاولاحلاه3س!ول3ثا"ه!يزولء4لمي+ه.لمهلر"!3كل!ح.2-161:37

7،

686

http://www.al-maktabeh.com



ث!4?*ول!،لههث!"حثه.4391.أ3يهمع:يم3ع3لمء3يلمكلاع!ي،،03عل!ا03مأول04ول:حك!5س!!م

اكهـاحولس!لأولال!ول.

ءك!س!33)ول04،لةاهطول.،ول*4هء5ء!مح7لأأاااأ4ولثه.499.1لأيهه!لمل!ع!علمأي.?

*للاحط353:أ+تحكاكههكل!ه3ولحة04ول+لاه5س!.

لاءك!،!3ط،0،0،.1891.طأك!س!5!ولحأأس!"ث!ا0301"!أ3ح؟س!لاول4

!ول"أ1040ه!اثاحث!ح3حث!أم(محول،31072.س!4.".ا)!اا!3طة4ول.لاولأأء.

!ثاأحول:ولة41ح-3!أح"أء-!+حول5ثامم!لأ.

!كهس!3!ول،!3+2.317"7.ول!كاأولث!أ،!ص!أ!أ3ول،5!ء!+وللم+ء.5لمهءدلوييلمدء.73:

00.113

57*أ،آمهمم!اكهـ.*ح.4591ح؟+حهحولأ"حآهأ!ع!حأولاأس!7ص!ااص!37أولا؟اه.ل!!ه

3حجءي،يم.151:أ-5.902

ه،حهولوله،على"هول،س!.96914.ي!40عييء*علم3ء؟لميهمكل!؟:ولءعي!كل!!+ج*ه+،-4+إ

لأ"ه؟4؟*علم.لم3؟ك!*ح3ه:مم!عولحكلةلاه،ي!!عء4س!كه.3140*

4110ول!-3?ول،3،)هث!ول،ك!س!7أول*.سأ41،له4كارول4ولحكةول3!ثا،3ح41ول،لة.

2"3.زر"حعييلمهح3لم3ءوللم+ه..عقوله،ءحول،)*:3!أولحح،ه+لأولأس!لأم3لأ،أ

ح!!ثه3.

"حص!ه.8"2.ك!3هل!!+.+ول4ءءوللملمء*اأ?،+ه3لم"إ3يرلم.+ه4+ءء57ء3لح+.

ه!ءححهولءأصءي.عأكلة3:هس!ح!.

55!لاول،ولااولس!ررةأ!4..)539.1عيلم533!.يم.لمهلم.ءنمء*ل!3:طعه03ء57!
ثاه،*لة4،*أاطءا+أ.2091.هممأ3لمع3لماى!ع+لما"ع3ء*لمولء3،لم.لم30كلهيم"ع.

محأأ"2أ!:7س!أ،!ح05+5

3،حةعولأ،طلا"ل!3كه!4ولكا4ث!محأ2طح!ثاه*،؟لة؟4ء.8991.*3ءوليا53!"لمةع3

لاء4ءلم.كهـول!34ءلم!-ولأولاطةأ040:4"أ".

أ"!!ولول!س!،7!"أ.39914.ييلم!.هلميءهيلمكاحع.لمءىوللمء3لمييكل!..*ههم4!:!أكاكاا

!ااء*مم!ح!ا.

.3"2.؟+س!ه!ح3آهحهولث!اح5لاث!3ءولث!.ول)يي،هحيحع.هول+3ع33،ح.34؟أأ+

4،لةن!)01ح،83-353.

4!كلة!أ3،أولاس!ث!ح.)4"2(.4بمىول3هلم"+.ولي.لمء.،لملمهعلعلمهإ"لم!+.ءوللم9.يهم.

كهـول3"حع4!ول:لاه"ول!حزول!ن!ولول.

،مم!كلة!"كاهي!س!سأ.82!و.333?وللم.ةلم+ه.ح3أ!حأح5ول،،*:عقولح،حهول

لأاول7ح35أ4لأص!ع!33.

ثمةحك!أ،،+كالا!ولأ""ح.4-لة8002.ءثيلم+.!3عحء؟لمء؟4وللميلملمع،،يم+ء+مم+أء3؟بر

ه*هآ34:*ههم34لأاول7ح3ثااألأس!ع!ثاثا.

كا!3،*ط5لأ75.4!،لاا4،أنأ+م"أ3مم!5لأ،طهـثه5"ثلاكهـولكالة3أولكاه!!ول،كلة4

لأ5ة!!كالألا32ن!ل!.2"8.،لأأص!ش11،لأ!حولحع!أس!4ححاكاا35س!؟ولالأ

4ء3ءلاول3ءحأولث!أحع(4ث!أ"هحلاه،كلة3.ول،ء*3ع7-2231:123.
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ول!عاأ!ث!،اهول!!م!.8591."أحا!ا!س!شعزولس!ول!أ!ولس!أا!حولس!34

اص!*ءاولأ+كاه!?ول.طحا"4+ء+ولع"ح3كهلر"!،حماإ.س!.3.34انأء!!،0751

7،+ص!از1،1-861.!ع3ااول:3"أمول!ص!س!7-3ا-ا!!.

!!!01،715!.5591.عكهلمعحعلم4لما52كلهك!307.3ءهث!:س!353أ!ول!سأول!ول!!س!3

لا!؟اأث!ث!أول!ول5لاثاس!.

أص!!ء3س!،ث!حاكهس!3.8198115391.35أحس!ا،ولامس!لأ"9!أس!+3أس!ثه.حأحهلملمعحعلم4

?ل!ع33،ص!4.ح+كة"5هء++4!-للاس!أ6.107.53.حث!لأأع!4ح،كهـول:

ث!!!ول4!+ولأس!7حكهألأ،حس!عثه3.

س!عولاءاع4،كث!أا4ع،!!ول4للاا!04"3!لاول3ثاس!ول.8691.يلم3عحع3"عكا!لم53ء*علملمه

7،4+:4*ألمء?.لم5كل*مكللملمه?هلملمء2.لم*ه.لمءثم،ألملمح+ه.حلألي3هطع

!ولآكاهحم.

حع،ولولطس!!ء!،.حط(اس!!ل.+هل!اه!؟لةولكا4اس!أولكا!.له53!احولأا.أ.8"2

!لم?+"ي+32.ع?لم:ث!*!ءلم+.!*."لمع4أ+هء3لم*.ولةلمء"ع!لا*ع"ولى!

ء،!"يمهولءول+لمء+يي.ك!كاهم.!!كاط!51كااكا!ول4!ع!أول3حاس!ولحس!ثه95-1:13

.87

ش!!س!عع!-!ء3ا!ا،آم!،ثهطه(أ!!5س!.،5ولثهأ!575"ولح35،،4!4ولش!ح(753ولحء4ةءط.

.3991أ*كلهـحأ،!،+هلاهمول15،!4ول3آهأ!احم-وله+أ!أحأ"ثه4وللا،ولول

شححطول!أ،ج:طهـص!3ا!أ3أ،ح!3"!حكاط.ءلهول74لملمه"3ع53عةلم?لملميي/!3أدء
.25-7051:23

أ!ركهـ.6991ه4!ولأحلاهآولأ،!4هول5هم4لايا،+!ولأول!ط?ولث!ح7ء!أس!،أثه:4

كهـثاكاس!س!ه3ملاثا3!ه!ص!،ثا.لا،علمء+لم.هءثملمهلهل!7+وللملمه"3ع53علم؟ءحعلم!ك!لليلم؟كل!حع

091308-1:53

.8991.+ل!هكاهكلةولأ*!هأ،!*س!"ء!!!هلم+،حثحهمثاحكا!أ"-ص!+س!.

يي،لمعلم+ءلمء+ء؟لم5لهول7+ءلملمءعييلم353علم؟كاعلم!ك!لأيلم3ء؟0-991822:73

عح3!كلةول،!ذأ،له،ول،4ولص!*01*ءا03ول!!كا4ن!ح"4!لةول.طهـول4س!ع5حول."82.

حععحس!أهث!ححا،ء!ح،كاي3!4أص!ح3أهولءأأولح!لثا،س!كاأحولس!م35ا!أول4ول4

!ا!،ء!حس!ي!هول.ء*وللم3ع094:453!ه

س!عثهثا!كا،ولممأأل!.2"0.8ول(طء3حأأ!أ5ولكه؟أ5؟أح*ححولحول5،أهول*!4

حه!أ،اولهول.ء*وللم3عولعلم؟ع/ك!له!يكلاع*3هء5ة?ي،ع85-481:9.

!ط3"اس!،اس!اكا!6طأحول..6"2أه،+ص!أهولطة4ح!ها"اولهول.++4كاكللم!ع7أل!ع3لمه

لمأي!حييلم5لمل!"ه35-72:75.

ا"عاا.3"أ.!"اس!9491.7ول"ورة4ولولأكه"ح!ول.ثاحطأي/!لم.30لايلمءههلم3ع"لم

كالملم،لمء3،س!4.".!ثا3400ص!اا33!،7لا.ولح5أ11،!ول4*!.ع؟-لةح881.3-

.102
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!أ4ء!!،)ص!ول،.5691.يرلم!4دعهدحلمى؟!هي!4؟ع5.ك!حولش!7س!:اصأ"أ!3أعح53هل!.

أ!،!ءكل!ولح"3.ولس!4991.7ع"3"+ءلم"ءولعلمدييلم؟:لمء+؟ه+لم7لمعالمثمالم؟4حع43كهعلم

!ىءلم.ء!ءول*س!*353:ط7.ل!ه+ه

5.7991+لمل!ي!لملمع+،4+؟ءلم"يء3.*حل!35مم!م:*ي!ههول.

3"2عء3"ح!+ءلم!لم4علم:ع"3*،+علمه4+عء؟لملمه،/+م!ولء+وللم.!3

*حلالا35طع:حس!وللا!أول!55ط3.

عحكااص!،لأاااأ،لة01+13.6591ح5ول3أحهلاثه!س!ث!كاك!6!نه+"35حح5ث!!كا3ألم"د.

له5ول،+ءلملمءءلمك!!ييلم5لمهل!!5:74!0.

!ا!أ05م!لما!ي.7391.طأ،لم3ع4أءلم5!ولع3لمهءءلمهلم،51072.،4!كاول13.!.)هللاح011

*س!*ط!35:+كا!+04ا)لاه،ح.

!اأ!أ،7أث!حس!!)سأ.،!ول4!اأيك!؟!س!اا،3.3ءهامم!س!.92!و0كاه!كث!4س!ول!

س!4اس!7!هولس!ا!أولول!4حه"ولأ"!كه7حءهول!لأأ(أس!وللاس!أحثاه!س!ولس!حاء(الا3

لأ!لا"لم؟ص!!4لاا(؟لاول!ول؟أكا!ول؟حك!33ع+أءه+.ةه++.ع*ول3ه؟.هلمهلل!

91:أ-5.

طماءا!حةلأه،ص!ك!أ!عهز7ا!حا"ولول57أس!؟.3.6198116791!كه4كالويي،."لمعييلم5.لم+هلم

لمهصءأكاعلملم.ييي.*ح*:"353ا).أ+حع.!

ص"هع،3،ا!لةول.1691.عح3ثمهوللةحهلاولأ+أ!حأ+ه.

.7691.+كل5لهـالمع"ع:كهولز"عءلم.)!ع7ع3يولد5لى؟عحلم.7ع.طأ!ه"س!3

دءلمعحلمةه+كه،ء4.ول111س!ع،77-85،5891.

2791.ز"هلمءع؟عليايط5لمل!علمكط4!:4،)عل!اهلموللمء؟ءوللم+ء!ء3ه4ءييلم.

همكهـهح:4س!اء+لةول04ولععكاس!.3

(8791.ءللاوللمء3لم3علمعحعلم.*ه4"ءيي/لمعع51/لموللميي)5.لمء+،.4،،.!أ!)ءحأ(ح!

.55-933:23

،عس!ه"هعاع!!،.ولول!4ل!ولااهحص!س!احس!.ثه.7791عييلم3ولإ714"يمء3لم.كا!؟.يم؟

*للاح؟3:353+هول!ص!!أ،!+س!4،لأهولا!.

!هلاول؟،ول5ث!حهس!.4.2419115491لملمي،.هكالم4ءوللميي)5.لم5ءييلملم"!.لم30ءهللييلملمءءلم/7،

س!"07س!.4*للاس!ح!!ا)ول،.+حس!اكاث!لأأولص!7لأ،53.351ء!ع

ع!!،طءع7).ع.،3.!ص!(ء!3،5.*5*أحكل!أ!ولكا4".ول55ولس!لأ.2!8.ححعءاثاس!

لا!4أ153لا-7هح!اأ+5+،عول!أ+ولحيا5!ول3هم13س!،حةح4.لأ5س!!ا

حه+ل!لاولأحأ(ءهول.ء*وللم3ج154:-051503

عء!031ول،3،س!"9حةأح!.،ول4ع3طةث!!.ول.ء4*،ا!.2"2.س!ول40"ألأ:أ،3

لاا4،+أ(حلم4،لةأ*35"،كا!.3ء3!كاس!ء"عكاألماهكا!لم!،،ءكاء3+.ءكاعح+ع؟9

32:ا1-7"

لاع!ع5ك!،440+ول.7"2!ا!عولح،64نهتمولس!75اأأولهولأولالأط"5!س!ولأ(حح

ح5ولأس!*،.حأل!ا!5لملمرألم5ي،لمءيلمع3ل!ا5ول،33فىلمعك!يي،4.107:عأ!ول،*ص!5،س!4.ل.
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+،3!!!ول!4+.7.حلاء!ثهث!،ا34-.*ههم34:س!اءك!7أس!03

3!كاأ34،ولاكةك!.+او.71دع!ءول!+ءطلمهع"لم:*.ء3!لمءلم*ع+،03?*!

?!ه3*هع!هكا+"ء3ةيمحفي!لمع3*.+عول3"ه"ءلأكل!5لمه!لل.5ول!اس!*400

ح11ثا"،*ل!:!!حول،أحح-0،1111

لاح3لأح،3اكاه،حاص!أطأص!6!2ول.!!عولوله،ولول5+ع؟هس!؟كاس!،كا!3ح"أه.كهـ

ول+"س!اس!،س!ك!7اول3.صأكا!،!لة7حا"س!!ا

صأ.ا!44،،،لة4ل!+كايمك!.!ثا410.م+ه2!و8.!3أيمحفيلمع3لمهء+!ه.ألملماع

*عولءكلهه3+!؟حع.3لاولء4ا!،لة4،طهـيفى:3اول4ولح3طهـ33هحأء،!3.

لا!أ!كاول،أ+الاكلة.7069.1أول4ث!!ول4ح!ول؟أءولثه.،طءيهم؟3+عأ3+ءلمه+لميم.،4

س!.34.ه+"مم!ه971-48.*لثاحمم!353:*للاس!353طلأأوللأس!لا،اث!عحس!ع.33

.5791.!".لم5كل!ءه"أءحلم!?ع2.107،33:ولاول4،كااول!لا!!ح!ول4

ما!حأ4للأ.ح!كالأول3أ!4ح:ول!ح!3140س!اولىلأس!3أثهلأ،س!3!ثاثا.

.8791.+ءعي!!+؟44+"لمع5+ء3لمكله.ج+عءعي.هسأول04ول:"لاها،ح!4ح.

..4"2"لم!5ء.ألم7ي!/لمهوللميي،5.لل!هلمهلم3؟*كاص!أس!!4"طهـ7:+س34لة

أولىأث!!س!7ل!أح3ح3كه.

لأ!الأث!االأول،مح!ول5ول*.8491.ءا+هحولءلملميي)5؟ء+!حه"الم.أ؟هيم.

كاس!؟،ولأع4!س!،7كلل:ول+عح!33.

ألا"س!ول7.!ثا.ممأ.335391ييىء!هلملمءح.كل5.يململمهل!اع.0/7،س!!4+؟،،أ!س!:طهـول

ي!ح!7-لة4اولولأكط!س!لاألأحءاحث!3.

.6891.ه515،ولأ!حا!أ،كااس!ع3ل!،أ.هدء7+وللملمء!يلم؟لم30لاييلمىهممرصأ85-1:7

.212

.3791.يلم3ع3ههيلملمهعلمعكا3+عحع.!صأاكاكهحا،صأأ:"هح+حهلاي!.

"!أح"اس!،يدفىح!لةلا2.3"6.+طص!6ع4أول،43ط!لةء+س!!3لأ.حكه.ع+حع924-1:413

.05

"!أاأهول،س!"س!ع3."34.32ء،لمءلماوللمع.443+يم5ييي:3!لمءي3هلمءلمل!34يء

ييء53لملم3.لمهعيثمهء4.عء+ءلمرلأول!س!3أ:س!!64+كاس!قس!!4أوللألأ،أكه!س!7

عص!33.3

ا!4*"ا،لههطول+س!ول!ولع،له.م8591.ء*لمرالم3ع4*ءي/أدلم53?.لمء*عع3!.يمحع.

*للاح353ط:حاهلا!أ؟ولاوللأ3!7لأ"أثاعس!33ث!.

كا!ول4أ،لس!!ةثا.3.2891لم+،.-"لم!يهمبر!لاا!مآ5،لا3:!35ولح(طص!لاكاك!55طثه.

ولءول،،لةء+س!.(ثه48521.119491عل!اغء333لمعلمكاوعل!اه33إ3.عيهمعهل!ا،لم3ء3

ءهءيهملمغلمعكل!،0157)))؟!-لةأ؟:ح!ا!كاولول--شكأ7ل!.

"ح،لثاس!!مولحاهأول،كلة4ص!!23!.2؟لماح،57ث!4ء.91و.4ءيي،?ي!لم3+يم؟لمييى؟4:

لم!عييع+لم3لمهء5!021لمال!عء3حولع5لم5لاة.ح4؟ول!أ4!ء:كاص!ول؟3أ4!ح

ولأولل!،زثام!س!7ح3ثاع.3
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ولح3حث!س!م،*أح"2.3410"309!عع.!لملم:4ء".لمهيءهيلم.ءحعلم3ع?ءء33.ءلم.*ص!للا

للاا!ولثاأللاحكل!،لال!:+ولكاها3ح!11هوللا!؟)أ3ث!ص!33.

كاهاءأ"343،+ه"ي!ص!؟ه.ح.7"2س!؟+4أ"كاهأس!7"!ع!ه!س!ولمهلأءاهأ،ياهوللأممة

ثه""حلأ5)هلأ!.أولء!ةهلميل!"ءهلمه!?لل!هلو!هلم4+ء+"هءألمءل!ا؟ءي؟عيمحع،

س!.4عكا!ء؟+.4!011936

.2"7.ل!ا!5لموللم؟هييلمءكلم!لويحيلم5لمهلل!ءي+ءلمل!ء44علم4ءللكلهحيم5لمه!لو.

حلأ+!3أ4!ح،طهـ7:ول+عح!ك!3.

"أء"حكه!هول،س!عس!4!ل.،ول!4"؟هكاه!س!هلأ5.4!2.ه*1لو""+عكهعء+ءلمع:ء+/*

كاحلموللم3علمهلمديي،ء3ثيع4،،ييلم"يييمهلماعممكللملم.هيلم.ااحأكاح!5!،صه:ولولا7حع3األأ

35"ح!ءأ5!!س!.53

ولأ!5لا"كه50،)ثاأ304ح،*ول54مس!!53لأ3أح"طحة5"5لاا30،س!4ثا.72".لأكا3لمعييي

"أءلمه!لل.ه*5آع5:4*هم34لأولأ7ح!3أ!للأ!ءمكه3.

اول022أ!اأا،أك!ء4هول.40ول4أ!صأ!اح.0!س!ثا!أكا!4.2!و"+س!-عه+قوللاس!3هول

أث!ل!ثاكهـ.،+س!ياي،ءوللم!عل!اء؟لم7لمهع*ولكل!35حء؟يلمحعع29-961:27.

"أ1022أ"،!،5حكاأ5ول5،!ول4حه+4!30أولأ!4!11!.2!و8.ي!".33ه3ي+."لمع

ءكا؟لم،؟-ه+!هول3ثميي،؟43?ي3كايحالمهثم3ءلمىعثيهلم.ك!+ء؟*ههمع4:

هآ*ه34ولأولس!7لا(31!ح3ح.53

أ؟ه"ول3هول،له،ول!هول!4ل!"هولاس!*أ!5ا.749.1ي،كهـيم.لمه43لمحممكللم،5.لم5ثهمعي!هثم

!حه+هيي5ء.،"س!لأ.ء4.ما5ول04ول:اولح35للا!-+أ011

هولكهع،!!س!؟ولول!*ءاطهـ.!س!0891.4ء03؟ل!إه؟لمل!!هلم+ءييلملمع3ءعءيهمعلميمء؟لمه

3حهء.لمءكه.عء*!.اكاهأأهول،حح!7:أ"هولك!+ف!)"هولثاولأول35ء7لا"أء!حث!ثه.

"5ثاحولأكاأ،07،ول!4!.3ول4اول.1049115491.ءأءح.هءيم503عء"لم30لمهل!.

0!!أ،حة3س!4أث!حس!ا:لالأح3،ولكهـ!7أ.كاس!

ول5ل!حول"!ا،07ي.،!ول4ع.3لا4أول،س!4ثا.7691.كهـ4!حلمأء+ء+لمى!يلم.لم35"ءهلليلم.

307ح5للا:عم5!ء3ثط3لا!6.

،ث!!لا!؟+لاولص!ولكالا!يم.ولكار4أ+لأث!أهول07أل!ا.ا769.1ح"+5!وللأعس!أم؟

س!"ل!،-س!!!لا!ول!اان!)3ث!الا!س!؟أأ"س!4"،ولولءس!2.)ول!!(4ء+ىدلملمءعييلملم

/ل!ع*3ه"443ءحععلويهملمهءكا؟عحىدع78-625:028.

لاولث!ثاع11،!ي!ح!عول4.191.4ي!ه3كرلمهلمل!علم!4علمهيلملمععأ*عءثيلملم537لم.4

مأول4هول:أولاس!!كالأأ*ولول.

.5491!12791.عييلم3+ءءيلألمي.لمهكاييعلملم03**س!3هطم:!س!57ع.

لا"4ء!،اهفىول،ء4.4991.4يهمع43ء.+?ألم30ءه"أءحلميي،ءلمالمء3لم3.يي+.?لم

لمدول+ع2؟ع"لمء*علموللم+.ول!ه!س!343،*03حع5ولس!،طس!ول!كا55ط3.

10034،ل!طثاي!ح؟ه".5"2.ح؟+ألا+ولص!حولس!مه3ا!أءهص!أث!3"حكلهلاهول3!أح(!ول

س!ط41؟أ.ءكاي،ء؟ءح803:ك!25-8.
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3!7!!ح،).ممأ.4391.ييلم3عهلمير،لمء4ألميياه3لمه3لمءلمكل!.لم.ك!ح.ك!حكا3هطع:لثاأ)حلأ.

س!3طأء!س!،3!كاولأاس!.سا1002.ييلم3!3عي،عل!اديي).يلمء+عول.لم+ه!0،30ول،طهـول:

+هلا"!،هول7أ3آةول.

اس!؟ء3ا،!ولأث!كالأ+ه"+ح.7891ي!حإ!علما؟لمىءه43*كاحءييل!اء"ع؟ه0533؟لثاس!*

3كل!؟ه:*7لأك!ي!ه5+.

اثاص!3أح،ط753.ل!،أ52519.117491ي،ععء3لميلملمعلم53لمء،ي!لمه/ولعلم!4.عألث!س!ول:

"3أ!ولع!7-!ح3.!!ا

3حط3501"لا!س!3"ول!*اأولاكاأول.2!و7.ءعح5يلمعع3ييلمحعع4/،"ي/لمع!ول4+وللمثهم-ءلم-

53ءلمح.ءحلم،)ء33ي.لم.،،ه.كاح311ول-أحاا4س!ا؟س!!3-*عل!35"!:3"اعول!س!-3

7ح31!!.

3حث!أ+،7،4أءث!س!!ا،4ول4ول40أصأ"ثه5ول.2م!09!اكااأا11+!حتمآح-ه،،+وللامء!3)

ا!*5عآ5ثء*"س!أ-اولص!ول)كاأ4!كاأ.كاحء.ا،ءح518:243-.

3حط3ة41!!ح3،*س!اول.5391.!أح!س!!حولللاأيدة!س!3أ4ولأ!أهولاول4حع

لا"4إولس!ول+اءس!؟ولءأط.ء.عء*لموللم،+د.9،،عدحعلم،علملم74لم32:-21708ز328-8ز

.8!-98

3ث!ح*62لة،ح"ا-لةأح،ء(ا!.2791.ء3؟حا،ععء!ء9"؟لمالملمعل!عل!هعلم:"3ع5هلملأ3

لمهك!ءل،،05!.؟س!3طاص!لأص!.س!4لا
س!3اكةس!،ل!هطول.0891.ولاول4كه!كاأكا!+!+كا4"ع5!!عث!ثه!.!عكالا7ء53؟لم4،،ء!ءكاي!،؟

كهحعةيما،حيمي7-5714:3،

5991.يلم3عح73ا0لم3ولحلم؟+هلمهكا!3لم؟،،حم.ء*للأ351ظ!م:ثا+س!س!!3س!33حكه3.

.7991لم3عكهل!+الم+علملمهحد،،5ه.بمي!،دولكاكاع.*لثاح:ط!35**ص!3"عه

ص!"7أ.*ح

مو72.يم3عه"ع،+ووع*لمما3ه؟.هلملر!ه.*س!*35"ع،*03ح15لاول6أ!

لأولأ7س!3ظا"لأ!س!333.

ذس!3ول5للا3أط،+س!ح+ولحس!ل!.،ثاح3أثه،آهك!ءهطولكار4!أع،4حكاأ3.ثاحلاكااثا!3ول4.

8891.حهيا"ح!أ،!،ه!اكاوللاس!303حأحولحس!.3ح،/ع.حع603-992.1:124

3!ااكة5،"5لأ!ث!1229119691.400.!ل!ا5لمكالم5.ي،ءلم+7،ءوللمءكالم3؟)،1.لاحمماتا35مم!!:

اس!ثاث!لاولكااكالاولاس!3.أ

.0791.كأ!3+؟ءفيلمع6لمه!،،لمع!3عي،لم3عءلمييدج،س!4.!ثا!س!!013+

*حسول.13.صأ5لاا3،ول5:*ح-ول+.5س!عءول.

ا!3،ثه،!الأه"كثا.7400.)حول5أا،اولة4يلاكة7ذاس!؟مم!ع،3س!.9491.43

!"؟كاهلمءهلايلمهلم3لم/لمعوللموللم3ع:ء،لم43ولع3لملمءيي40إ+عء+،علم3ء؟لم+/ك!؟.

س!*لثا35مم!ع:7!حف!ا1كلة.

أولطهـ،فىأء3ا.!،ول!(ام!ص!ولحأ!،5اح*وليه!ء3ءس!احول4،ثهولءي!هول4،57-لة!!!ح

كاول4لاسأال!!س!053!."7.82ح!ثطول3أول!حهول3حأهلاثهولعكه3:احعأ!اول!
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؟ءكاه!7أهكا!ا!ول4ولحلا!ه"لأ5أ515!أح!)ه!"!3كاح؟ءكه.ع4،133ي.ى

ح!هإ،لململ!ا.علعكا.،،يملعكلاعأ213:2ء1.

3؟ء-لة،)هول(!كاطول،ص!5991.4.ل!*!ءلم،،؟؟يلم!ح،)95ح؟5ولكل!+عثا9:عييلم3،ء+ء3

3!ه؟لمع+لم)ح،كةلأ3أ4!ح،طهـ7:ول+ععح33.

ثا"حأ+ول!15ول،ح؟)3!ء6491.3.ءيلا،،ه+يلم؟ييي"ءلمولع3.*س!*53كل!ع:*س!*

طهـولس!أ!ح!ولأصألاح!63.

3؟أ*5ولل!،كلهـ6ولحع.9.3991عء3ح"5لم!كا،2ءلمولء3لم.دلم.ءلمل!35لم4ل!ا.علمالما،51072.

أ!؟،+كاس!:س!!4؟ول*حأ!س!!4لأاول7حأك!3ل!أع3كهح.3

أ؟573"35،ول.،س!.4.73914*جلم"لمهح!هلمهء+،*3كا؟لمءييلم؟لمهي!ه.ل!يممأول،404:

لأأح53،ل!151!ولح2.

3ط5ي!س!3،س!4*-لة91.4و7.كهـيى/.يلم5(+لمهءلادحعيلم4.لم!م.*ع*53مم!غ:!ث!11ص!لأ.

3؟كالاأول،ءلاأ1،احأآم؟!+أ+،!+34ح+!ح0!)92.1!و0!ءص!"ث!55،+1ه!لا

ول!4"،س!53أأ!ول3همص!7اهلاأأهوللاكلةول57للأ،اح.4*وللم3ع23-818:457.

3،+ه*أعس!ي!.طهـولء6291.6س!؟+أحءأأ؟ح"لةلا3حهما*ءا"ولهح.لأا3!د!،اأ"ععحه

لمهلململمكهـع+/ع3+?.أيلم!ىلم3ل!هالم.ءحلمكاءه.علمرلما28-467:60.

3أول!س!ع،!ثا15.آ92"0ح5ول3حأ5لا3ولس!55!ول4ولحلا35ولل!3لاولح"35ولأ2!أأ5ول.طأ

عالم3،73،مم!عهلم"هلملمهحي352ح.ه*كهول،كل!دعس!.4صأ4يا3لاح3ول!4+ههولأول،-43

52.

3+!أ1،!كاولاس!اسأهع8002.4.ي،40علهعي/3.لم5+ء4+لميلمع"ء3ي،..!!3طحاحلأ:

أوللاس!337لأ(أمها!حكاأ+همأث!ءم!.3

ول3،يد3.)حح.كا!691اول41ع3ا!اأ.!ه!3ولءلءلم+لململمهأيلم!لأالمل!ءكل!هلم:62.6506-ا

.3691لأ.!ييلم.لم30ءهالمللء،لم4كلهء.علمالم3ح!3كالم،+كا..لاءلثا335ط:"+ح

لاي!أول!ول4ءأثهس!مع.33

ول3أ"،،كلهـ!4ول.7761117691."3ى!ي!اع4لم،لململمهء،/لم؟المه2.5لأ0).5أ؟ح!5!كا،

سأأةولأولحلأ33ألأأهمأ؟ح5!!حس!3!5.ظ

3ق"أ،"لاس!ولأزول.2"3."!ثال!حه!ولأأأ7حأحثهحولاأثهأكهحول!ولهلما!ولس!53

أول!ول4لاشأول!؟حس!يس!3.ولأك!3،لمهحه.ول3عى3،كهس!.34طأقول!4امم!01ح،

هـ6.904

نلأول3ث!،،"لاس!+،أول،كله4ولاحمم!3،،مة4كة)همم!أح،س!2.34"3.حهكهىح.هولي،3ع93:ع*/ل!

!ل7لم؟لم95ثهءالم.?لمل!عل!33عءلم؟ل!اعد.ه*هآ34:حاكلهس!ول04ول!س!3ثهثا.

اه،ول3أ،ول.ءمحأ6.2!وعالم3لم3ه"ولعلمسا؟"لملأ،لمل!3ك!ء؟:ع،لم533.علمه3؟لم!ى؟يلمأ،،+ىع

ء"لمءلملململمءء5"عءيي،ع.4+ءء"لم7لم+هحيعلم.لم*عييلم0،30!،ول:كلهـاول

+هلاثا!،هول-ولأ+،أول.

03؟اح،*.،لأ!عكاة"؟لة!ع!ول،س!.س!.!س!ثا+هول5.4.+.ث!ا75ء!،".صأ.

4005ح،!.37لاا)أ7!ول!كاول4
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ل.".ك!ه!3أس!اأ.3.8991ولأا!آول!!ول4ثاولس!ا11ول!:4أحمم!س!ول،ك!كالاكال!ث!،حول13ول"،س!

لا"ولكالأولاهأح!ملأ!هح*س!ي!ه.ء*وللم3ع293:.8-282

3،مس!كاهأ)اص!!511ولكا74!*أ34اول!هأ!ثاا3.+ه.8991+ئلم5!كاع"،5:ع،لم3

لم،/لمهل!اع+ه؟4*ءلمهي!لمحل!3!ل!!هلمه3،)ولع3لمييلمكهء"عءلما053؟ذ؟ول!حس!!4،

:كهـ7ك!اول34"337ءلاأوللألأأأحثاس!5.3

3أأ؟س!،+س!ث!"س!،3!09991عء3+هحعلم3ولحلم!+."لمعثهم.ي!+./*ص!*:!353هآكهـه34

لأاول7حم3أألأ.33ء!ع

043ذأك!،!!ولأح2.1"6.!/+5كا!يي،ءعء)،4.يهمء"+.ءلم.ه+.هولهآ34:ه*هم34

لأولأ7س!عثهأ،لأ!!ص!33.

031وله!43لاولس!4،334!3ولحس!ثه.2!هو.07ول?4.عيي/لمء،نمع33بر؟"3ء4+كاثهـاح

يلملميمءوللموللمء3لمءحي!لم.43/ولمأول04+:ل!3ك!،ول!هكامم!ه.

703،ح،!ألأ!1991.4.ي/3ع!ءلملم5ح،1لملم4+"هيلملمع3ءيلم؟لم50ءهييلم.ءحلمهلململم؟كاع.

ه*ه،ع4كاة!3أا!ا!س!طلالاس!ا).

لا3"محم5،عأ!قح؟.7591،+لملم3ه4ولء2؟+هءلملم!هء؟.!ا!+حء15ول،*ا:05لأ!ول

لأ5ث!لم4+!!.

.0791طهـها؟!هه!اأأ،3ح؟،ص!هلا!آهس!لا!)!3لأ،أ،4ءلمحأيلم!كلهيهلم،ييلمءح

3ع++.حء42.ولولث!،س!3كاةيه!:*5+اا+115!ول4.

.74921ول3أا"هأ3،ح3أ"ص!ء+هحمهس!"أ!ول3ول!4؟،أأ!اح!ولهاه،+س!40+

ح5ولحص!03،0آ!،كاأس!!.+لمكا"لمعيع0-572:82.

؟لة+كالةثاث!ا،+أ4س!ث!أط5،يلا515أحث!أح5ك!،!ه"457!لم5ي"،!3لالام4،!ء!ول

937"؟ه6،ء+لا!لأ3لا؟،!كة4ول3034عأط5هلاط.09206!و؟كث!حوللاهلاع

أ!!ول13شلأ"أ!ول!ول4لالاه3ا!"ولأ3لأي!أكاول:لأياس!ا!عس!س!+هاس!341هم

س!ول7لا!ول34!ثا!4س!ولء3آلا4س!.9ح؟ع+حع0-9739:323

كلة+،أمم!5اول3آح.4.كهـ91ح"+3حأط!ولا!س!أأ"ححولهساآه"،+(64لةح"،

5آلاولكاة،أ5ول03،كهس!،+،لة(أح3.ء!؟لم30ءهييلمللء"+ي/!+عهيهمعىه؟هلم؟?لم

!عك!جء3ي/ح5-7143:4.

+ح!+ط!لة،يط!ر!.42!و.عا!كةاءالاأولس!7ع3س!كه.6لأء3.+عحء،،كايوللملمءيي.علم

3عءلم؟لم3،س!4.!ثد53*،"*لأاس!3كارول4ول!!ح019-954،3

.م!82.ءاا+ءطأ!لأول،ول(!أحا!لاولألأس!عس!3.ه!ي،ير44لم3+ء؟لمهكهلريم!فىء.83:

05.15-ا

!"+!كلة4،لا*عا،س!.74"2.أيي/!لم30لل"ءهلمهءلأيحعيلمهلو"هلم4+4+!هء.لم7.ع

كهح.عييلمحع.ه*هآع351:4س!7أع03

+"ا!ص!ع،ولأء"4!له+.او29.?3لثا+؟+ع3،دء4!3كاع:!ءء43*هيعء+"

+كاهءيهملم.ع3لمه+هحعهييحع.لمعنم.عأ!أس!ءول5ول،ألا:!أعول15ءحوللأأولس!37!األا

عث!ح!5.
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3"،وله"+،ولهكله"حأ"4.ع.5"2طأ"حكةس!ثهآهلأ!ه،+س!ولص!ء!!ا.3لمءولول+4

!عل!ا؟علم7لمهلري!"حهلملأ!ه65:ا23-.

ح!ا+،3.اس!ولهالأ8.2!وس!ثا+ولكا!لا"أ!وللا!33"زه.أححلمءع،كالمءح.ييالم4ألر3!3

:)3(332.كه

+أ!ح3،اصأ5ولس!ا،!+4ول60أول35ول.1791.يلم3ءء+،.ع3.ءلمء+.?لم.*س!*335ط:

+15،،"اولس!طكاحةول4كالاأول03،ول.

+اهول!ول،أط!حطكلة4ح3491.!عكا!لم.ل!ا،لم3.ي/2ىكايلم40،7+يهم.ح45+ءح30هيهمل!!هلم.

*ههم4!:هآ*ه34أولوللأ،اثهعء7عس!33.3

+هول،115ء43ولة)س!كاح..6"2لأ؟كث!04ول،1ثاح"4أه"لإأولولولهكلاإهلمه"يي،!ييول

د5حعء.لم.لم3،س!4.عولامس!ا4!ول4محأ7أول03ول،05!24.

8"30.2"أي،.5لمهيلموليي)ءيهمهءثييهمي!،ولأ?لميي،5..كا!كاس!!314س!،كهـيلا:

ول+س!عع33.

+هولهأول،أولأك!أهولكار4ح3أ5مهلما)حه*ك!.8"2.عثا+عولولل!3حاح+هحأ!3آه

هس!س!+ث!لاهأحثهول.33ءي!،،،4كهلملمهعيلململما!ء*ه33حمولكاع4لأ!همعلمه3ح*ع؟!!حع

:1124.أكا-923

+ههس!أا1،"هح!؟!.011،يلاألةاول3.3أ)7حكا!3ول،لاس!ء!ولس!3للاأكل!،ح3،ورة4

لا"3اس!ثاا.سأس!4ا!7أه.82913.!س!*هلاا!لاءثاهص!+!ا!لأأثهثهآهس!!4أولأهءأ"ه

أول!!عه4!2أهولأول3"أس!أ!ولح(!+،ثاحكهـح+ه.أء3ءيلمعع812:.هـ209

+55(س!ا1،ول5!كاس!.1)0،لاس!!س!ولس!3*امم"س!ثا،ولي!3أول!.3أ)7س!+!ول،!ول4

يا3ول!كه.سأه،)أ،ولءولول.899.1ولعأ،حولهوللةأ!ول!لاول54آه4!ءكا!لاس!

+(3س!،4ح5ي!ح*011س!"(أول55("أح5!3ول*اد!أ،!هول.ءل!لمياءا+لملمه

ج*ول3ه3ح؟عححي،ع1351:8ة-8.

3+أ،3ء!!س!!ر+!.5كهـ.6"2كله.!يلملم+هلملمهءييلمءكاء!هلمهعلمءح."ولهثملمثم،لم2ول4ح.4

؟،كلهحأ!س!!4:ح؟+؟ق!4ص!لأاوللأس!3!أألأ!س!عثه3.

2"3!.34لمءنماحكالمء4+ة4عءفى.*ح*!+ول3*أحط!لأا:+!3ول3ء"أأ5ول

ولع16أثا"س!35.

3002؟.ي،ل!4ع3دءلم/لم"؟ي،!ع34لألم.بم7؟لم؟كاس!لم؟5ي،ك!.كاس!ول5أ!4!ح:

ا!؟ول!حح!4أوللأ7مح3لا(أثاح!ح.3

لاع+حثهأس!4،اهآمأ)ح.8491.34ي،كهـ4؟ه؟لمكه،أ"لهالملم7؟علمكاثهكلهع3ي!،0ةء3*عءح:

عيلالمءا40ح03لمأءأيثهم،لم3ء.يي،يا.!،ح.3حول+دءلمييلمحع3.،مس!كا53مم!م:

303أول3ء!-س!3اح!!.

لا+ا7أول!،ص!ولس!4ا.2"5.2ا"ثه40أءحولولهلاع:3همولن!ولول6014ا!!ول.4*قىولءلم

ولع7؟علم7لمه3!"حعلرهلا!هلم35:أ25-.

*س!لأانأط1،له؟ه؟لة35ول.1291.،+ىعل!لملمء+ول*قىلم+ع!ل!لملم4ع3ع؟33،ع2ول4ح.4

س!!أعأول:303أ+!س!3-7حا!!!.
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ول!44337+يمولح!!يح0891!،لم3لم+ع.حعكاء3.ع!ى+،أمهآ*ه:4ولس!كلة)ص!+04

ص!3!5.كه

74لا"!،لة،3لا3،لةح."ولسة4ا!ا".ولكلة؟5ا!ا،"ه!ح!كهـ.ولحأ*مم!ولولهول،"ه!س!!

لا!7،ول!"!أصأ34اس!ي"،ولكاهه!ا4!34حص!7ولحص.ء500"ه"02ح4ولس!للا04

50حلأ؟5ورة!الأااحاهلاأح5حول3ح5ءح!لةث!؟ولس!لمثا!أ؟أ)ألأ5ألا4لا.

،،،أع4،+لمءيىاء.لمهلهولء+3لملمه!لمأحيلملم،ءه4كل!ئرلمي.77-315:18،

ص!7،ل!س!5.3*كهـ..،.؟ح.6491!40لأول!4قول04.4+هسأول:ح!عهص!ك!ول))حولول!4

+لأالثاول.7أهول،ث!ح،أكا!ش!53!.2.2!وأ!"لثاأ!كاول!43*ه3ح4لاس!ولس!ح؟

+4يم3،،?؟ءي!،لملمءيماعلمءح؟لم،،هيلايص/لمل!ولما95:-6246.

1157ولح!،ك!ص!!اا!4!.6891.ء/ي!يك!ة،!+ع+/*أ3دما!أيكهع،لمبر.د!ا5.لم2:ء.ع

ك!3!ع،،+*لم.3"ع43*/لمول.133لا،،!يع:3.+أ23ع!).

؟8791.أكاه!كث!س!ا؟3لاا،ه3!وللأأ"ص!،+س!أثااه!هلأأكهول051،لأءل!ا!وللململم+ءي!،5.

ءع.دلمعيهم5لمهلأ!،ع4.!ث!كاح!ا)س!كاطول،حه4".اع+*أس!+،12-302.

"هع4ءعحث!أ،*سأ.ه.اء"ء4ا.

لأ7!،5ثه!الأ،سأاس!3.71(!لاول5ول75أحث!أ.8791.يي"،،.،لم.هدءأعلم3:ي!لم3ع

4علماعلماءهلم+!يلململمءييلم"ة.ع3ل!ا،ي"حهكا!لم.ح4لمء35حع53ن!ع.ح؟ولا!!4س!،

كهـول:++لةفى34لاولأس!2؟عأألأ!ء!ثاثه.

اس!*س!؟ول،!33ألأس!ولح.91.!ه3ءءعيهم9لمهءكا!،حملم،لملمع.لم+هلألالاح353:ط
،له"04!ث!5ول3س!.

ح*ح،35كلةول،كاس!كلهلثام!.4،ا!!وج"لم3.809!/أ".53"+كا4ع7)ىيم/ل!هلمعلململمه

يهم5ء3لم4.ءعكله،2لأ510.مأول04ول:كالاحكل!أ)41ول.

*ح4س!لم3،لاك!كهأ47ول.،8591"لمأ1239.ءلمء.?لملم?؟لمء+،علم43؟لم3؟يهم..كهـ"د؟لم53.كاعلم

4+ءكة،يثهم!لمءلم؟ح!ول+)ل!اطل!لمءلملمأ!ءدكا!ييلملم،،.لم/لمع703؟علمير)ول!هييلم.هصاول04ول:

"5لاأاء4!!كاك!ح!!ءولحا!لاا0

ء*ثاأأ4!ء،اح،ولاح!آ4*.9291.!35ءعكا!4يملم3كايلم.لملم.*لثاح35طغ:

ح!7اولاا!!.

؟!ثااأكه5ول،لاحولولولأحم!ول.،!ول4كهـ4،+ة!.ا!ك!اول؟طلأ.2!و8.ح!صأأطول!حهول351،

ولأح!3كاث!حث!أ11لاث!هلاعس!،أ!"+س!3!ح(لمأ5ول.حعكاأ+ععح7-511:223،

لثاأس!ولح3،*5ه!ح+.8491."لاحء،،3يلمء؟كه:5135ء،،ء3لمء"4حهلم+يي،لمول4،?؟لم؟هى

.يلمأي!لملمع*ءء7+.لم4+ي!؟ع،لملم7لمحكا!+ي،.ع.*لثاع35ك!ع:أ*اس!،ن!عأ!4ثه:

ث!كةولعس!+أح.ءأح

*أاس!مم!س!3،2!3ولط.8"2.ييلم3علمأ/كا.؟ك!ءوللملمءء؟كا!،أ:دءيلا51عي!لملمعا43،،ءالملمع

ول+فيءح2ة،اههلملمءء3علإك!*حرز3هط؟:ث!كاهأح!5،00.
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7لأكل!أ3ةعأ،،ولس!ع-3اهمه.ول،ول!4ي!ء؟هول.)!3"ولكههول،.45ء"3.6"2ع

ل!*عءي،ءلملم.+هلمهح3ثهم.ع:هح،1لم*!،لمء+ح*ءالم،ك!يه!3."+ء4عل!اعلمثهه*لم*ع.لم

3؟ث!!حأح!4ة53+!حءكاهأاوللأس!337لأأأع3ح.35

لث!أط3،عةول!ح-5153كاماول4!ال!!+ع!أ؟س!2.3هه9.كلأأ51س!ولس!ح!؟ث!أألا!لماهولا!

!ع4زولة.+،علمأئمكاهماء،ءلمهل!ول7+ءلملمه++هحأءلم4،)ء؟كيهلم*عحع4:3هـ21.

ا*أ"اول3ولهكلة"حاول4طه4ص!"كاه!."أءطءة!09"2عيلم3أ!3لم.3علم7:لمع77لألمر

يهم53في"عءوللمكل!إءةعلم.ع3ءا+لمكاهلمءلمدلوءلم47ه"ع.3!لملممأول04ول:اطهـاس!ول

كأحةع.

ا*ثاول،أ!أ!ثاااأ!ولس!7"2.!ع-!+ع+.عع3!،/0ءيملم.هلميءهلأييلمهلم3لم+،..علم4

"ع+،"د.ح!6+أ!4!س!،طهـ7:ا)!ة!34ولولأس!7ع3أ(لأ!س!3ثا3.

*1،أ!س!ول3أحأول،ولصأ4*أ!.2291.ء33حءلملمولدم!!ء.5-!ييلمألمه!?".حول+.

سأ5ول04ول:ولهول1)!4!كاس!ص!!!!ول!لا!ا0

.6791،ء2لملمع،لمء5.4.ح.7.ولول3س!ه!كا!ول054ا).!5ول*3أ!"،.

*ههم34.كا4311!41حمملاطاح01

*15آ،لث!ول3!.3991.*عكالهاءلمءلملمء3حلم؟15،ء+4ء"؟لم4يلم400ء3كلا5ء؟ءلم؟5/!.

"3أول!هآ34كهـح:5ولء،هآ34لأأول7حع3ألأ،!ء3ثم3.

،ي!ح"اه*ائ!محأ.915و.2ع"3وللمء،،+وللمء3وللمءيم3علمه.عء+ع؟ء3ولهممأ04:ول

ح!!ع3!.مء!كا!

ثلاق،ث!!،!4!3)لاس!".عول،ولح،3ول"73لةهولأ"5!ح،أ+ح+حص!.ي!،،،امآهطة4

ث!حأاطهـ.3أ)7ثه.09991ط5*3اح-محهول103،.5هأحلة؟هول43،ول!4حأعس!ول:

3أحهلة!لاكا3أ!أهول،3هحأا!س!3اس!ءأ،هول،ه!كا"،5؟ح3أ+أيمهلل!هلم73:

.415-974

،أث!!ق*لول"ه،الا،عولنهـ!.لأ3،س!أ!،؟حأ07كاا!لاه!3أ"،43-لة؟ءن!*

ولث!53لا+!،ث!،س!"؟،لةأء".*ح3ءث!ا،!حر+ح!-!طول؟هء-لة،ول5ول!اأة،

!،4ول-لةلأ*."ء!.2"8.كلهـث!3هحأ،4أ5ولمه33حول4كاأا!ول4

ح"أ41؟400!4001اء4،ح5ولحءول4،،عأ5ول5*أ،؟ح3أن!ولوللةس!!،3،3أ+

ص!أكةلا4!لاا،ث!400.مم!!450ءي!؟ح+؟ع09-2370:5

!ثا31ث!!3.4!طةول!ث!،!.7!ل!!!ثث!ول/ولا،،ءول،س!هكة1ط.!!لأول،5ن!اأ35ء+ص!3،

ولع!34أا7.طهـ!ا!.ح!ث!لى.8"2*ولس!اعةتمحهمثهء،،اء3آهألا+4أ+03!ء3ول!

ولأحأط14+ءمحه44ءولا5،.33+ىألمع3ي*.ول++"ييع*ولء3يح!.عءىأ:04أ:

98/33.01ولحلاع09505!ه!2"7.

مخؤن!،3حنأولع.3991.ول7أ3أهولآهص!"،؟نةعول.هآ*ه4!:!ح*ا*طاحا.

2أ3ءحم!حاكلة.!2.ءفىوللم4!يهمعيلمدعممه:يم3ع"حك!؟75ع+لمهء"لم"ء3كاهم.ىي!

لما!ةلململم.!//ءييلمحعع4،لملمع53/ل!لم.4*ح*35:طمع-4س!س!ع!ء3كه.
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زملأليانرنببامرنبةبونجىمؤلفلت

لا!ولح!،ولأ!*.93910.إممأه!4لاحأحولةا،لا،3ء4أ0ص!5014!ول!!3ء4

ءهول043!3ء!.هحعلمىي)ع3حيء؟!،ول*عكهه4؟3ع3)،لم،501-أيه:

ء62112.

لا!،ح!وللأا!لة.43910.كاي،".ء4ءحفيلم53ء.عيلمةلمد.3ح.5ع"يءلمعءمكلحكاع+ه.

4عكلهولعلم7.لملم!لاءولأكلهـ330ح3:أولول7ح33أ4!4ح!60كا!ولولأ،ولء!4.3

ول!ول!ح،ول4ذ105!9!.لأول!لاولس!7ء5ءعء3ء3ولاحكاأولةص!03014"ا!43ح

ثه!32ءلا،كا!احلاولس!5.3لمي؟ل!ايمول4ج4ءلم4ءلملمولحء3ع"3ء؟ء+ء.بم

قي3؟ء5يهمءعلمييةلم!?ي93-2122.

،ص!!ولول!7أكلة05ك!91كلهـ.6ولكاس!س!عءس!ع3لمولح4أولهامهح"لا،3آه+لهس!احلاول

هآحمثاح.لميلم!3؟ءحلمولع7ع؟/ل!924:65.

لا!!ولس!،ولأ-لة105عهـ4.9لاش!ث!ءكااا"س!ء،ثهول515آ!؟!+.!عءطما:4327-.

ول!ول،ح!05!ءولح!لاكهـ.4!91لأثعةجم!!عم0ء0301144!،آم4حكااأ!وللا.كاه!س!ا!3

ي!+.عشءكاأولحول30أكلهـح!ث!)ا:532-312.

لا!ول!س!،7!ء4591.0!.*لاح35(ول5،35"-ول!3،أكاس!قول!،!8.8+!314س!77

كا!وللميمكاأ103:65.

ول!ولس!!،7أكله.4569.10حةول5!،ص!!اءلاولول04ه+ء!أأولول5ولاط!س!كل!طهـ05

ولعيي).ءلم+81:2ء581.

لا!ول!ح،7!3أ1591.0،.لثاأكاطأ3حطول،حح؟حفى.*ععحع!?03ح.علمءا5:-902

.132

لا!،س!!ولولأكلة.16.5910،لأحآولهح،ولول5)!آ!هل!كااأح+!أح.44ءولحعثم30

يهم4ع3ي،كاع.هي،4():1-03.22180"س!"أ+!لاول!س!7002!،5"0

.528-265

ول!ول!ح،ول.0!ة1591ح.ث!حكايلالأا!س!أهق!أكانا6اة.كا!!هعلملم+.ء"لم!ولايم.ح5

!ع03+ءلها3(1)712-1:6.

لا!ول!ص!،ولأكة4591.0.*س!مم!4اكاأ5!لاء3؟ص!أ*ءص!ولي!الأ!3كلة4

ع؟أهاول5لا3.!".لمهيءهلريلم*ء4!ييلم*ءهييع+5لم!ه4ء؟لمولءعيع!حي!لم

099129-1:51

لا!ولس!!،ولزكة.10.،559كهـأحا"لاحمآهس!ولاس!حص!لمه!ول.ول*575حع+ع+.لم5عثه03

*أ:859-779.

لا!ول!ح،اول+لهأ5591.0لأ.3،أعحآ!!هول"س!5هول1ءتس!ول(اكهلاأ.!3.لم.د."هلهول+ءلم

هلم3ي/لمع"!؟كههلمءهلليملمهء3عء*ع؟6(21-1):541-141.

ول!ول،ء!7أ!له.10.ء539ول4ء"عء4لمقىلها7؟عد053كاهأ:عة!15!53؟كاهأق40ح
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3آ3كا!أحة3ن!ول.!ح

أ،م!يلا.3055491.0"*ص!ولةأءألأح3آأ!حا4احأ"أحولأ!"0ء4

شأولح*س!ا"ط!هء.4!4ه*لم4يلمعي!ولحكل!53عثمكا!علملم0+?؟3ء4

33ةءح.هيم4،ء7+ع.36-27!صأ:ع!!6!سأأعه،،عه40حآع3!س!أ

حة3ولأح!.

ولأكلة.10.ص!559+ءطا؟"501ه"هلأآهء"،495حأ"-س!ءت40390!ث!حأ5

أ"ح4لا،لة،ولول،طس!5لأ!.عي!لميلم5"ه!803-592:7.

ول0!ة.6591!.!5حهلا"،ولء،ثا!أ"،مم!ول؟!أكالم3.ييلمهل!ولء7ثملمهلم3ييلملمع

!".لم5كل!ءهلر"لمء3ح.ع+ءع931:7-841ز912-212:7.

ق!0.7.؟5691كلهـ5+لالأحآهط(حولأ4س!تمث!ح4!4أهول3هم4لا!،+ولأول

أول!طحس!ولحكهـ.3يهمع3يي،كاع.هلهء7+وللملمهء!فىلإكاح.24:.286-272

ولألة.0.ء5691!سأ3!حأولأأس!!أحولةلاءحا!45حكاا!حأوللآحس!ول

وله534(!الا.!أحء*ع.ء.ع+لمعل!ا3لمءكا.ح+ق.21:هـ8!.57

ولأ!لة5791.0!.30311ه-لةمحأس!؟(ول5ح!ولس!أولحلأس!ولس!كه!لهكااأحص!ولأح!

لآا30ة!حولولس!4.ح+يم.بملعء؟جييالم7ع3لمء!؟لعياة؟257:31!2،

ولاكلة76591.0.!صأ!!!ولكاأ!ولهآلاحم!15(كااولحة4حولحكاه!ولءأا!

ا(كاأء3!س!أولأهول.4ييع3.+ءحهلكا!+وللملمهلريي/!33ء.81-2112:25.

لأأ-لة.10.!589"أ!س!*حمه-علثأ!أ!،ول!ول!4ثا3لاعأس!حأهولكههم!

لا"3أأح."ثاكا3.لمفى.يمهلهءيهوللمءلم3يلملمعييلم!.ءهدهلملويلملمهحعكا.،،عحع9:

74.

ا-لةول.85910لأ.3لأه3ح!اأ!!ثحس!ولزم3حأءص!4!ا"آيدةلاحكاا3س!4أ"3ول

ولحعء،05أحي،عءةءع*أ7ع5لم!.ءح*ة.51-3113:41.

ولأ!لة1.0.!959ءحءدولألملم3:عيلم3!عحعءلملمهيلملمعءحكا!وللم3ءحيا؟كلءلم+ة

يي40ع+حي.عىءع.ح+!"ق4!ح،7ول:+7،!كه4لأولأ7ءح3أألا

.33!!!

ولا!له.0.؟9591س!ول7لتاس!أمه،!س!"ه!3ءط+حأ!15آها!أ،ولحزس!3س!

4أ3ح75ل!عح.إح+عحع4؟ع+ا7ع+لمكابءح؟*ة612:51.

يدفى.0!1س!959.لمعثم4حي+ء.لمء43ولع3أ.يعول!!ص!ه(ث!!:ثاءاكلهطحح

ه"+ثح!ول.

أكله1.07!69كا.!محأاح3:ول3حولممةا،ح)!3"احأف!6اول!ة."ح7اح*5م

لأ"كاأء37حا13:3ك!60.93هـح!ولول!ولث!6910.3.؟هس!+

ءح!ا"آه/أول4لاح415ولولأأء3.ص!حولس!لم.!م!30لل"!هلمهأءكاعء*ع27:

027-262.

يمق!.6910حه.ولح+ع؟حء؟:دولثمقي5"هلملأدول3هلملمهية.كالاس!ول50

طهـأحعثه:3أا!5ء7أولس!أ.3"ء":!ح،ولاههول!:س!!صأ151أ،3102.
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لا!ول،ح!ي9أكلة.4069.10ملأءي!).ةيهمعلم?.4علمع!لملمح3+ة3عءلمةلمل!الم!..4

لا+حلايه!،ول:ولولأ!س!!3أكاة4كالاح51وللةس!4+لاحول،+ولة.

لا!ول،ح!.0!6917ءه.ه!عأ؟!6اأ4"4حأول4لاحس!أةول.حعحىع.كا.لمغ3أ+حءح

(!لاحولهاطهـثه3ح)9215:.024

لا!ول!ح،يم+!691.0.آههولطأس!حهولولس!حأأهولثاول!ه!ولمحأ7اح3.

3!"ءعحه+"+.لمه"(عييلململم)"*+اء+علملمء،ممه؟لم3!+هحع33لمه

يلم!.لمه+?لأي/736:17-0.اععص!ول2س!:3!ول03ولأ.

لا!ولح!،أ!كايلا691.0ه!.يهـص!33ء"،حأأاء+س!3كاس!ولأأأ،س!أثا؟ي!عحكل!.ءلما،?4ع

9!وللم304ء4ءهل77تم.،كلا4ع05"لمءل!3ءحأعول!.!ء3ء4س!ه3

5!(3لمول!ءإلم92:3!و292.

لا!ول!ص!،74ق691.0هط.ألم!ح4لأح.يمعحء..!ولءولهثهاولحم3:3أا!75أحس!،ول.

لا!ول!ح،ول،4أ1691.0!.طهـ!اكالأ،أاح،لأس!!4س!5ولص!4.ي!ة"+827ة5249-32.

لا!ول!ح،7!3أ61691.0.س!4طحا3!ث!3س!احولحص!.!ي!لم؟لم5لمءكالرييلمء+4

،لم!+عهيهمي،عءلم!ه?؟لمولع5ءع3حييلم2519-31:02.

لا!،س!!ول7أكلة.6910ا.س!؟بثا!لأآهلاط"3أاكاس!د!!ا.3ع+،34ا،ءحع.لم!هلهلمكايلمء

"عكالمح.952-18.592:3

كالماول،خ!7أكله6291.0!.ح30ول5)هلأ!ول!4!ولأ!س!.ييلم3ع+هلملأكالمك!:11!

.141

كاولح!ول،ولا!له1.0؟629.ولول+!ا!ث!لأأثاآه)!!لاس!.ءيميلملمعءثهملم?؟عء*ءلمع81:
.80159-

لا!!كاح،ولأكلة2691.0ح.+لملمول.لم.هولء4+3ح.عقى?.عول!)ءللا400ص!اأث!آم:

عص!3ول4حاس!-ا)!ا01

كاولولس!!،ول3لهأ6391.0.!+س!حولاهآ!ه،!أحس!ولاح،ل!3051.كاآآهولل!اع5.ءلمعي!ءلم

+ىعل!ا.433؟!هجء"حجلم؟121(:)29.126ء6

كالاول!ح،ولأول06391.0.يملم3علمثهم"4لمء3ءيه!ةلمء.لمء..م!ا!ول400*س!احأث!آم:

!محولأأءس!-+لةا0

لا!ول!س!،ولي!6491.03.عطحول5!ولول551ا!حا!؟"س!5أعء5.أوليلم3ءح3.لم؟?لم

3?ء"?ه،ح.4ول.!ول!ولس!،لهـ234.23)ك!س!ولحهح:33ححح3ح.33

لا!ولس!!،7أكة6691.0.س!+حث!ولههالا!ثمه!"!ااس!4كهحأس!ولءس!.ع3ه+?لو!هلم4*ء

ولحلملمول3ج743-923:7.

ول!ولء!،ولأ-له34.7691.0ه+ولء4لم؟ه++لمه+لو?أدح.كاس!اعاول:ث!"+ول!س!!.

لا!ول!ح،ولش691.0!كا.كاحعي،ع.فيالمحع3ع3ءع?3ثرهل!ايلم.!حاعاول:3قهول!ح03

"س!".عكا3!يلم.كل!هلمءهلليلملمه3ح"عحىع.2هل!الم3.*ءكا!للااول3ا*مم!ح:

3+65لهأ،ح،ه+لا!؟اأ3ءث!3ثا.

لا!ول!س!،7أك!6791.0ح.لأ"!أثه*كاا!حا!+هااحثه.ولع7أ3/ل!علمههيم4عثهم

لأ"!3؟ح935:هـ74463.
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ولش.10ا!ولطهـ.6749هلا!أول4ثلا،ولكالا3ءاول!ث!حس!ول:ع35ولأولأكاأ"!

51هولولء5ولص!3.3!لم؟"د؟،"هلمءثيلمهلم3يملمعيلم!هلم؟كله!هل!الملمهحكاعحىع؟

.68-2265:81

أ-لة7691.07ح.ءعلمءلم7ء3ع3عثم*.ء3*.ييلملمعء".لم30كلهل!ييلملمه

يح.ع+ءع.!حاعاول:3"أح!ول!س!3-7س!ا!4!.

ول!3أ5(ح4.).6791.آء+ء،لموللم+7"لمع5لم+ىء34ءعلمالم3"

حأ)حلا4ث!حطةكأعأ40لاأص!أهول.كاص!3اولأ:3س!7-عح!ولأع".!314

أ-لة0.7.!6791ول510"!3أححأكلة5أ(!يولهزأ!2آه4"ول!لاولول

ث!حس!ولأحةح.3ولأ!لاولع!6791،آ-711501

لأله6891.07.،"!ل!3اس!41أأحول:ء"+ذ؟هءس!11ء47!هس!ع(كااأهوللة

أطعهلاع.ييلم!؟ءلمكهءهللييلملمه3ح؟ععءى88-3553:53.

ولأكه.6869.10ء"+ألم!علالمكا!هوللمه3ءولءاح.حلالأ"ء3!3ءعلميم."لمع

أ"ءلم+هءهلرييلملمهءد؟عيم،عحع.4ء.1صأأ!؟لة430،دهول.دايلا!3كا!س!7،

21ء731.ولول5ء،ع+كاه:*5؟ث!ي!115،ول4.

ولأ-لة49691.0.حهس!+أحأهولثاأ5هلمءولوللم؟3*هلمه!كل!لليلميء!:حهس!+(ح

طة4اولح5س!+حلم.+لر3عيءييلملم91:كهـ2503.

وللةأ69691.0.+فىحولس!أ"!لأث!اح3،ح"ا3س!4ش515!كالأول4

ث!،س!وللأ!01040آهس!ااء5.7حأع.ثميملمء3ء3لمءح؟،+دلمعل!اعلمس!.4.لأ.سا

"!ث!يلأس!،كلهـ.ك!.!الااا5هول،طة4!.الثااثاهول،281-7.*ح*353ط:
ولح!س!حقطةل!ا3ح7أص!!.

ا!ة9691.07ح.كاهأاول7ح!!ا(3أحولةأحح،،ولءام.4!حكلةح15ول:4اءلأل!.

ولح7أ3س!4ح154،أول،ولش!8أح3:53،5أ!51*!رأ،2!هو.

ولأ-لة4969.1.0طهـا*حور43ح!لأهذا)ول؟ول1410لاول44ءأأ؟!ا5ث!اط"هح.

حأ4لم*ء*ععلم3+575؟يه!ول+لم"لم:ع!ه!3حماايي،ول4عكه!لم!لمعلم!+وللم،س!4-ي!.

.3ء"أحم!03.1-7نأولول؟حس!ول:!ح"أ!كاح05

يلا!أ!9691.0ء.كلهـ!اكا5!لا،كهزلاولا!،أهول،ء!"س!33ءولأ"كاأ5ول.ولءل!اولع

*،ءلم!مءألم5+ءلمع4ج!يلم؟لم30!هثم؟ء32:ا!33.

قكاي.96910.مولاس!540أولأس!53ءط(41ءأ3ولءأح.ءح3!هعءحع4ي!*.لمه

ء"لم"،+**لمعلمءييلمه.ى4لم3!+هحك!ع3لمهيلم!هلم؟ل!?ء3:لالالمولءأ*:

+حتم4ح.!802ب712.

وللألة9691.0!.3هولعولاء340مهلاث!ول،لهن!أ!!!أهول:ولول*س!س!3أحء3

ولا4،ولطص!أ!ولأاكا!ثاهح15الأ!ه.أ"ء743قيلم3ول?ع-كالمي)ول4

كههس!.ءءلم"ألم5ءهدييلم؟يم154:55هـ26.

ث!791.073كاو.!؟هعاس!ولثاس!5ولحس!+أول!اول،ص!-!ث!،حه+احع!ز،هولثه.طأ

ىلم4ولءلمةهي،،ءيل!يلمح؟3ء+4ع"لم-؟ح3،ح4.ع-*ءأول!أ3لةولءع!ول4ك!.

مح!حث!582.4-513.!0س!343ح؟،:ولص!ا4ص!ا.
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ولأ!لة.7910.؟هلىحأ!!"آه3ءولء*أس!ا)3،!عس!لأولح5عء3ع3لم."*ول

!ه!ك!!يه2ع.دلل"!؟3ءلومص36:323لم!.

ولررة791.0س!.!م!+حولء43ح*!قءولحء.،لأهح+لمع!يم5!كالم+

أ"ءحط.!ءهكهءلم!ء!،"!ول10!.2،.4ءي!.ن!س!عس!آ4ول4ول.،.

،صكأن!ولول1!3ا.63ئ!6:لا،لةس!،!،3لأأث!عح!اوللأأهم*س!*ك!353

.3"!م

ورةول.137191.0نأولءأء53ح4،ءوللاث!ه3ث!حأ؟ءا؟اث!ثهههلمء7+ولهلهلمه

لل"ءهك!هإ.!م!:052-703.68

ولور72910.3.طهـه3"!ولهأ3طأس!ث!س!ولأ"،لهح3آه3أحءولءح.

لمء+ولء!لمهلم.!م!30"ءهلم?.!م!ح.أ:328-17.3

ق!73910.7.!"!ءه!هلم؟ل!ي!لمك!لأ"،لمه.كلاء؟340*أ"حص!غ:ولأحاس!4.

ث!+03791.07.!يلا،40"لمع"ءيهملمم!اءكاكلمعلملم03!هء43!"حلم:"أحاس!4.

يلاألة.73910طهـ.حأحس!34أولهس!ث!لم53حا(حول40احمهس!؟،ول!حا!ص!ولول

للا!لةاول7أس!ولأول.يلم3ع5لم+ء+"ءع.ج5؟ه+833-823:3.

ولش.34.7910هولحهولول3اث!ول!6كا!ول3لاس!3ءولأول،5،أللا،45ءولولءع،

ولأس!"(ط(ءول040الا!هآهس!"،7!ثاح؟أهل!ع3احص!ولحس!.3حألم?*!

كليلم؟لمهكاءهلل"،ح4.اول.!ولول!ح،501-221.!ه4!حعح"أ:"س!ز4اح.

-لة7أ5(ح4.).3791س!.*!ءحلم!".لم30لل?ه.ت340س!!ءث!!لأ0130ول:

ولحأ4ح01

.0!ة7917.كاهيلم!لم؟50ء!هع؟4عدلو"?لم.علها،إ:ث!ثدة!.4ء4لا

لاس!3أا.

ول.0!ة7469.1ح،+حهءول("س!آهأحهثالةر+أثاول(ح.حعطأ

ءعل!اعا+!ءلم+عكل!لميلم؟ءلمعثم2عيملمه"هلل!هلملمهكهءهء؟لمءي+ء؟عح،ح.4لثا،

أمحأحآولااولح!4،لهكثاث!ة!3ءا.21-5173.ط?3430!،:أءولاء4.

ي!أكله.10ع!33.79ءعلمعي؟*هدء""?؟"لأيلم!ه+هلم؟عيي!،عكا4+ء

ولعلمع3ع+ءع،010517"-340ص!ء"أ:"اح4س!ا0

!33.44791.073عء34.ءه+؟ء5.?.!مهلمكهءهلأيم،*لمأعء3ع3ءلملم؟5ي!،

ء+334يرييلملم،2.103."340حعح"أ:ولس!أ4ء01

.0!كا!!7491.حط+40"أ!ولاهلا!هلمهأح!س!4ولحول"ه4اول4حأعهأ3.4

53*ولص!430،5،لأ!ولكلة4كهـولأةلا313!!اا3أهول،"("س!.آه3هءألة

3اححولحس!3.

اكلة5791.07!.ء+أأح!ء4ا!ولهاحولةحعآس!!رر3!ء4"س!ع4اكاس!04.

ولح!،713أ،،سأوله!ء+ءول*!،4ح3أاهثهكاآآهأ:8-5.

أ+لةارم.0.؟7591لرء+كل303ءهح.+ه.دعبرفىهلمحعء+4ء"ءلم

لم3يهلمهةعي!بهثا3!ول*.ع،5هـ7.83لةحولءا!:+ح35ح+!.
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أمكاي.75910ح.ك!ح3حأ،أل!أ،كلة*س!ا"!ول5ولآه4)!أأحس!أح.3ولا

لمحعلمءأء4/دح؟لمءع!ء.4؟،عولس!.4ث!ح،حةولاس!3ءع77-66،ء،+

ءلا!كاه!:أي!كايلاول3*ذأط.مآهحهء،كل!أوللألة؟لأ301!*كلال!ط،

ء!،،3ء،ولياطء!ولولح؟نأ3ص!4ول7ي!ه!!3هلأولع.آهم!لا،،س!!ول."

.86-7591.78"س!ول.!لاكاتول!ح14.891

أحكايلا.75491.0(ء"كثاأكاكه9ا!لالا(أآهاأس!آأول4أه،كا!؟!3ءهء.لم

4+،.كا!لم53دوليميءع3ييلمح08-56:2.

743أ791.0.كا!+طص!رر!7ءاس!3س!س!آهأث!"ا50لا"هأ30هاكاأحس!5أص!ولحس!.

يءكاحأخ.أي3يا+عأ،2ييلملمع"ء؟لمهكهلمءل!هلمهءكلهيمع؟!ح،س!.4لث!.،4ء"3

31!551.**س!3ه؟!:*ص!لمةح*أ!03ول.+ول!!ثها0أولم!نملمءدهلمة

لأكاءلمء؟ي،عحعيء؟ء03ءإعلم.963-43.ولش!ا*ح53:5ذأ5"ا،0

اول.0!13"5.769اأش!ت040!ح!األأاه.كاآ!هء*وللمء3علمء2أ*ش!7(ح)5

8:7ء17.

يلا1!6791.03ء.كلهـول40ء)5م!!عهحس!33س!3حهكا!أولأول!

ح5ولءهأأ،أ5ول*أ؟،ح55هحأكا!أهول.ءيلأ"لمعء4لم.حءلمهي!4علملم.+ا:

.32-12

ولأكله76491.0.ولص!7أحل!آه7لأاه+!!م!3ء(!فأولااس!،3ث!ييلم3ع

لم33ولحيرلم3ع"*ءء*،)4ييكاح؟لمهيلملمع53؟ع.43يم"لمعءييلم4ء؟لمءولل!ا/*ع؟ي

0248..*0،333:55

ولأ!لة791.0!كا.ص!يحس!!3س!ولحء+لأ4"،حن!ول4.ع*لمر3ءده؟حي،عع2:

.-805105

3!ولأ.0.؟7791محأأص!437،لةعع4ولهأ،ح.ول4عيهم3؟يمءحهلهء؟+وللملمه

ييلم!لم3؟5لمه!لم:ولع!ولءلملم5++،لمع!كا!لم؟ل!اعء+4ح5!يمء234؟لماع

يلا"!ه؟لل"ءلم8237:2-.

ا-لة7791.07ح.33ءعلم3.ع3ءكاهمهةح"ء.لمءهده،للالملأ.310:؟+ح

لا!+ا"لاء53م"أس!*5ام4.!340عححطلأ!5؟أهول:"ح41اح.

ولأ!لة47791.0."+س!ا+اس!!ء!أ044،ول5آ+أحثاس!!ولع!،3

4ءولأوللةثاحا(4.،لأ+عح!+عء!.يمول+عء+ع!+ى:2يا3عولك!3يمول4

حمحمضكاي،ول7+ىعلما!!+يملم+يم.عي،ا؟يم!3،س!4.+.!س!مأس!مآ!،41!651.

يلانأءول؟س!ول:!أس!ة.

كةك.10ء5.779حولح1،3ث!لاص!34ثاولممه4ط.ح!1130+عحعء3لمدييع،+لأكه

059-87:12

شاول.0.!7891س!؟+ولن!40؟-4لأا؟ه!هولس!ولاس!"أ..اث!!أمه

2هإولع53أوللأكهأ؟اهل!!ه(أللا،401"اه5آاصاأ)ثالآول.لم6،/لمهكث!3"لم

ح5+"3ع9يلمء!"؟لم30لملمهرء،:3عحلم؟ة،،!ل!ءعاكه-،331-131.

407
لا!ولء!،

لا!ولعع،

لا!ول!ح،

كاولول،ح!

لا!ول،ء!

،ح!وللا!

لا!ولء!،

،ح!وللا!

،ح!وللا!

،ح!وللا!/

،ح!وللا!

،ح!ولول!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ولأ-لة8791.0؟.)!لم35اح030آآ!.أول7،!يلمأ954"عءك!لم3عهلم95لمهة،ء4.

ع.)طهـهول403ح53)عأ.543-3.ا*ض!7حه:4!ءكهـ!أ*عأح!*ها*!س!4

س!ي4أءأ.!ول

3!ولأ8791.0ح.لاكا!لاأول؟ولس!ءولط!اولحث!ولة54!حثلاكل!س!3ح،ول.

ي،لمءلم+!ءلم54/!لمىل5ول+أ4لملمه!ولى7،لمول+"حع+لم.يلملل3

21(3لا"حاثمس!ولأ1):ا-41.

ولأممة.10.،979ول5لأثهحأول3حه51?ولآه5لأ،س!أحه:!هلأحول4

ولأ4أ7أ4لاالةكهول!ول4ط5اأ3ول.يلم3ع45+كاهمءعحع5.+ه.03.31:51-

3!7أ.0.؟9791أثحط+ول406-4لأا؟35"حولاولحةس!7اهألاأهلأ!!ول

محم3"ثهس!ح،ألأص!.كالأطء13،.144،+)4،،.،أح؟!35لاول4أ!أهول3حأ!حكه96.

653-3.طهـ3،+س!،!34،ول:*ص!ححكاأ!7ح4أح!.

ولأكة.97910.ح33ءيملمع؟؟+هيء"ح؟ل!،لم.،لمييلمءهكل!هلمطهـ!ثااعه4آه

ل!3ث!س!،،+ثلا،4.107.!3340حح؟أ:ولحأ4ص!ا0

ول!49791.031.+ث!حلأول+4-؟40لأ"تم5؟)ء،+"أولهم3ول41أ5ول

أ"ص!هغل!!كاول4حطأ!،،كاأول04!ول!.ع*ول3هيء.ء،،ءع540354:4.

3!7أ9791.0س!.ءحكاثهوللملم3.نهاوللا+ع"ه،+ء.بمدحي،ع،343س!4.*ح*

353:ط57!حملاع6ااأ!ءأهول.3

ميأكلة.97910.مءث!+أل!ولأس!أ5!-ول"ه!4س!أ!؟حس!57م4لا،ولكالاول

حس!ولأ!!طح:ثه5؟!ث!5!لثا3أ؟!لم؟!لاهلم؟(كالأاللاءس!حي!لملم3عهللادعلم،اة

ا،"!3حإ13:هه9.12-402

ولأ-له.7910كلهـ.!وولاء40آهحس!ثهلاحس!!.هله74+وللملمهلم3هكال!عحم4ولح".ءلم

*دعلهالملم6-252:525.

ولا-لة9791.0ط.،+حك!5لاكاس!45همس!أااس!ولاثا"ها5ثه95.ل!ط

ياي/ء!ع3هلملا!ه+.3هحع.علرلمأ:74-67.

كايق9791.0أ."!أ0301!ث!أس!!)أول!لا،ث!ءول4هلاأ5لاأ3مه

س!،حطولهاه!لا.كلأ?73لم5.لم5!+4+ءل!ييلم؟لم030-ل!ل!7لملمهعلم+ي!/ح5لم!هلم"

س!5.4.!لا!اأس!-لةا1كاهول4".!.!5ولولس!!،2262-18.ول6!!ة*:

أ+وللأ"أثا!س!7آهالأأولاهكاس!!ع.33

ولأ-لة.0ز9791.فى+علأ4"لالماحةل!حآه5"لاه"حولولحا!ع4اكالاأ3.ول

؟3لم+ه"ك!لمه؟عكالاولك!؟(2):87-77.

ول!أ!40891.0.يو/3عيهم-4،،.لم40؟ء3"هثهمعلم.ههآ*ع4:!ح!ع!ولهول.

ث!891.073؟ه.،حعحىء.ل!4عءك!غ3هلملم05!لاس!ول30طهـأ"س!!)هل!3:5أا!5

7أحااص!أ.9ء"ع.:!لاءول5ثهأكلهـء؟3:3لما4+لهح3أءا!ح!7991،

حول!9ها!كا:محآأ151أ،تر410.

ولأ-لة.8910حه.4يمعلم3ء.لم7)كه.لمل!،ليح.ء،،عء..ول03"ح0!!ماس!حهول!:

كلهـقاحز!"،*اهكا!:5(ح!ممأ)أ،3102.
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أكل!40891.07.ل!!؟!لمع!هم5لمه!ة.ي!اح3دء"ع4ءلمسكلءلمس!؟ء.بم،لمة.

كا!ةس!س!اهول!:ولأتمس!ا.

ي3!أ891.0هح.335،ول+حيام5ول15؟حكاه!7أ53طة4س!كل!(ول!لمأهول:كهـول

س!*حءعأ3حاولحالأس!اول4ولثهاط09،لأهلملمالم+4ألمإ،ل!ثمء3حدع3،،.؟+.يلملمع

لم7ع3لاهدىى،علمد،،كه،س!4.+.7.أعولكهكل!س!!4+!!ثا.*.*أااأءول1.5-

61.*س!للا353مما:7!"حول.

أعكايم891.0.مهح؟لم)عءءإلوءكل!عا،33هلملم05!لاحول5ك!كلهـأس!3:33أ!51

7حأولأح.

يلا!أ!891.0كاا.،ه33*+،،؟4ءلم55يي)عير3ه3حع!ع،!حكاييم""كام،/؟لمديع

ل!5ل!"ءللألم!هلملم5يلمولع3ك!،أكال!ه.لم!هلمهييلملاللاح:مم!!35س!7!ول.ول

كا!،،،يهـفىلملمه7/3ع53علمءح.لمهيي/حلمركه!ل!!هلم11:3-3315(891كه).

ح*ح!هس!ول،ثط؟لأ4ء07ح.ح؟53ا!اأولكاق4!.ح.!40*س!ا01

يلاأكة891.0كاا.ولا!آلا11،م"3.)ولييلم!.ىلم9!ههـلمةعءك!لمكلا.كه3إاع3ح3كا!لم،

ء7.5.4هع3حث!س!ع!ول54.مخؤح؟!،978-01!كا4"ص!أس!؟س!ول؟!11:

ح5*س!73س!31،!.

أم!يلا105و18.حس!"7اع"هء،ول،ولأول4أح3041.كاءهكاكا.لم"+لمح.4لمي53

ولعفىعء3ح،لم583-963:9.

يم3!أ41891.0.حكا.*ع3المحكاييعلم3كا.لم+لمد..!5م4س!!ح؟":"ءا4س!ا0

أ!كاي.10.!13829حلأع(؟أثس!ط!!3؟ولااس!هملاثا"5أحقي؟2ع.لمييلمء33لمنم

تالمكهـ3"لملمعثهمع7،.عكيكه3لملمء"حد،،ع3"لمع53ع.233-902:31.

3!7أ891.0؟2.ح!+ههكمةل!3هلمك!ةالمه.ول43!أ4:+س!حول30.

كايق3891.0!.مم!.ثم!،"!لم.ءحلر3لم30لمهة.كاحكلةس!ا5ول!:طهـأعص!ا0

ولأ!لة3891.0؟.3س!9حولأكااأ5ول:كث!أا4ول!034لاول4.ع*ل!ل!?"!كا؟لم.

لر!ءلمه،/ءلل5!ا:.6-3

3لة7أ3891.0ء.33ءعلم3.عهيمدء"ي/?..لمهكهل!ى،لأيلم5.107:

ها!*س!أ!!ولءا)31401!ث!.340!ح!س!،ط:ء"أ4اح.

أ-لةول.3383491.0عفى.لمءعي،5ك!ء؟ح.،لمرالم!ه+هلمأ"ثه.6:107

ولولس!34ثهكاأول4أول!ث!،س!ك!4310.!340تمححطأ:ولس!أ4اح.

ولألة891.0كاه.ث!عأا5ث!هث!"أاكاس!3"؟ه)حول3أ+ااولللاأ3حا(3.

ي،يي،يمك!3!ثمي.371-701:12.

ء7أ!91.0؟84.لثا؟(!31"3حلا04ثاحأس!ولحس!؟ء3عح!كا!علم."حلم

+،4ول.3ج3ء!أ:3ك!6.

ول!3أ91.0عهـ8.ي!أ44حول37له؟كاأاص!3،3س!5-له؟!أاأ،لاكارول4س!3!اأ5ول.

!عل!ا.3كاهلميء3.لمع.كا!4ع33أءح،كههحاحا!75الاولحأولطه!4*س!هم

ارمأكلة30س!"حء؟ول!!.51ء681.
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أ!لة334.85910.7كايلم5؟ع،،5كا!3ء؟"كل.هلمي،لل"ث!هلأ7.10،+!عا:

353!كاا!ول4!؟لأكطأءل!3حأس!ولحس!3.!0ء343ح؟ا:"ءأ4س!).

أكلة5891.07؟.ءعكا3ةلمء3،،5ء"كه.حلميلمأهلمدءه،،،لم،7.107،عثم!)أ:

لأأس!آ3حاعولحس!،3هحأ!ا3حأس!+حس!،!ول4+ص!ء"ول5)ه!لا.!5س!43!س!؟أ:

س!"أس!4ا.

ي3!أ5891.0ح.3عه"لهاح.يرأعحء.عءع".!هلمة.كايلاأ!44:ولاكاأول2!

ص!4اأه)كاأ!."03"س!:!!ا"ولهول!:51،عءسأأ،4102.

!7أ!85491.0.حهول،ولص!ولأهولكلهـهه)5(كه،ثطكا!9ح03كاوللم4أفىعيم.3ءجلم

ولج3ل!هءعيالم/3ء"ي!اءلم8317-31:92.

أ-ل!5891.07ح.+"لأس!05آ"ثطل!س!ثا515ءأاكاس!س!ول"كاا!،كاأ5ول.كأ

حي،5ل!لمياعلمء53لإكالمك!لمحي!لمهلملمر!ه.كاء.لم!هأكاحعلمء35حع9كهدع4،،ء

عي/لم53علم?.لمةيأولع،3ح.4ل!.اولح5لاه"!،05-1948.طهـولعس!،3ي!4:

*اا+ه+اهول!ا.4

أ!!8691.07!.!ي!لم.لم30لهه،لم.ءحلملم؟35يم)ءلم!*.لم!الم.ير5.لم.ح.3+لأمم!ه5:

3أحأث!ثمول-3؟ه؟05

ار!أكه.10.؟869ولأ"حط"050)عامم!ههثه41؟اس!ولحح+،ولس!،!؟س!4هول

14ول!لا4!س!!س!4لاأثهأ،أ5ول.طا3!+أهايم40علم3لم5،يمه"وللمع3،ح1.4.

ل!ه"اولط!ول5.74"هولأمم!،2-93922.*35لالا400:؟كهـاس!*كالاعا3.
ح05

أ-لة8791.07!.!يلم.لم30ءهلميلملمهل!يءحييلم5ىلم9لأ(،طم.ييلملمول؟ول+غ4ي!3.ءلم).

س!*ل!353ط:3!أ!ول!ح!.

ولاكة.10؟879.لاتا+5حهلأهع"ولس!3ثهاحثهأولح)75ولا،هوللا!لة01061لأ!:

ا!3+ثهأولها،14ول!44!اح.ولث!أطألم،،ع.ءكه3ح4+.ول+.+.

ييلمء.لم5!هدي!/.?لمءعء35عحلم؟7ع،ء4.*."ء5حث!س!5419-21،3.

،+كال!ةصأ:لأولأص!7م3لا،أس!حع3ثهطهـآهس!ول3أ!.كا

ولأكله05وا87.حء+ولاث!هاثاهس!أث!595مهولأ*4ولأ3!س!ثاطح!هكا

3أحأ،ولس!حح.305+ه"33!ي!+."ءعحهلمهعي/لملم/ييلملم،المكاهمعلملم"ي،5.لم

كه!لم!لمع+5لمعأي،ل!+،ل!3يه.ولول،2582-39.لث!أس!ول:+ة41س!-3أعح"اح3-

+"،،أح3لاط.

-لة7أ47891.0.محأ"5!؟اش!س!8+شا5!3-ح5"أع(.4غولعح.يمج

ء30ءحلأ3!كاههملم4؟ولع49-85:51.

كايلا4ع891.0كالأ.3ألمدهءعه4عكا!ء3.حع5ءلم!ءة.!كةحس!ا5ول!:طهـأعس!ا0

ذ!ول.8910.كاولاث!ثث!لأ!515"حل!3"!-ل!هولول!ح54ولهحس!هكاس!

كاس!أس!ولحس!.!ج،لم4لماأ5ي!3لمءلملمكاهء3ا.لم3ح.،ج!حع775-675:013.
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يلاأ+لة.0.،49891ءولأ،مم!ولهوللاول4س!أولأ،!3!هول،3لا3س!أس!وللاول4

لأأ7ح*لاث!،يلا5ولأ3ولول3لاول4!لا!اأ3ولولكم.طأك!عيلم.7+وليلم4

!علم37+وللم3ع*."ح.4مم!.ح"ةاح،-187ه4.*س!أأء؟ولاول:كلأح+.

ق!10.7.؟989ع3هولوللاحهتموله،!كل!ول.4ع*لمل!3إ)زدلمري/!ه.لم"هح.4لم

3ح.ء،،يمع902-602:43.

ولأكة9891.0ح.ي!عي!،علملمر!هء.عء4".7!4ا!4:ولا1،ولل!!54أ،هأملة.

أكة8910.7و.4ك!4!ولس!ث!أهلأمأ5ول،5!لاآء5الالم551هآ!اه"أا،حألم

ثهءأءولحس!.!!.يلمعيهم5هلم".212-591:214.

كاي3أ91.0ء33.98كايأكله.ع،5!ءكايأحيلم!.لمهيل!ه،لميم75.لم8:ييلم3يم

هح!40،اء4لألملمعول!.،لملم."5م"حء43،:"س!أس!4ا0

أكة98910.7.آس!،ول!5ط،حهلأمأ3ول(5!لاص!3الام1551هم!ء؟،

1،1159اكاس!3حاس!ولأ،5لم.ء!أ9!لمثهمهلم!ءء.212-591:21.

ولأ-لة1.0!989.ك!4،3)كالاأ3شلأ.3ثهأ،كامالةهأول5ثأولص!7اهلا4أه!لأكلة

أكاأهل!!ه:335ح!!أسةول15ك!لاها4اللا(؟إكاه3أكاها)2،أ.

ء3!عحع3!يلم،4لمهعيهلململىثر"لم،،،ء7+علملمكا!،5.لمكث!!لملمد*ععلمي!،.

لأكاءيهمهك!.وليهم*أس!ول:ي!ة41ح-ععأحث!حا-ع+س!9+3مم!لا،103-792"

ذ!يلا99105.*هثهح!6وله5أس!لا،ول7ك!نةولح!!53ء4كااااهأا30.س!أث!"ه

ط3*ع/ع+عا+ءالم"؟لم4عءلميم!?كههلم.ييلم.ع؟)2(04:-051179

ول!ة99105؟ه.*ط(!كل!أ4!430أثااحا"زولح31"3حلأط5)ه!لا؟ع*لم7
ع"لمءي+.ءل!3!يلم5لم5!لم731-121:8.

يم!4.19910.7ولأ"3019أ"!هاكا!أحص!"3!محمألأس!هولء"أقول406-4لأ

603"اس!.ولعء3حععع4ي!،)؟لمهءييلملم4ييع3ءح؟ول"!؟لم30ث!هييلم؟ءحعلم

هكاحع؟لملما23-5315:53.

اولث!ة199105؟.طهـ3س!ط9،أح،3!ءاأءم3حة44أ03س!اأءم5.يم*لم47،ءعي

يم؟!لأيحيلمءلمهلل"941-131:9.

!19910573س!.ولول،حأكهح"!لا!م4ءا!حأءولحأ!:ا!ول75آ5اكاد

3هأحهاهكاآ!س!4اةءاحولأح!.+لملمع3.ع.،،عحء.77-96:61،

ولاكلة.14.9910ولحا،أ!ا!حق!*حولأ!اهولآهط،س!+لثاس!3أحهلأ!515آه

3احس!ولحس!،حي!ءأ0"!.لمهكهل!يي/ءهلمه"لمعهكاحعء.لمحكا.+عحعدع5:12ء2

056.

ولأكلة199105.حط+ص!ههل!ح43،اةاأأنلأول5همس!!4لاس!أأهول.،لأييلم3ع

؟35ءلمعييلمه3ى4ءيرألمه،لم+،5.ي،!دأحء+عع،.4ءع.!كلهـعة2أ.3هـأ09

340"س!!طأ"س!0،30ول:*مم!الال!ح!.

3!7أ199105.آلمكاه!!ث!أ3ثاحأس!ولحع؟!هس!5،أ،كا!لمحم4،0أ؟.أ(ولول!أ"؟

أ(ع،5+"ث!س!لا504حأس!ولحح؟ع*/ل!4!كاي3+.!،5إ/حع5لمر"ء:542:9-

.382
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أممة0.7طهـ.2991أ،عحا!س!أهزأ!ولأ،ول!*عولمهص!"،*س!ول3أحهلا!515مه

س!أءثهحولص!،ي!!".2أييلم!كلهك!هلمل!ييلملمه"لمعحء3ء.لمأءكا+عكاعء22:-46

.67

"ياكة9105و.!3س!أ!!س!لا،لاص!4ول!ص!34أ"عا5ثوص!أط"هتانأم4أص!

!3لا"حاهأ!هس!.!أكاع3أءييلملم؟تاع43،لمع.78هحي3!7لمع453ع3

ءعوللم؟يي/حعلملمح!عيعلمكل!لململمء7لمحقىلم3نلكلا!ء،لمه!هلمأعأ،،33أ!3لم299!0751

2،س!4.سا.،ولهول،!4!،15-36.ك!لمةاا8أ!س!ول:+5!س!3س!م.

"يا+لة.0.؟33991ح7حول30ءول515أهاكاس!4!ع!هاول!أ:3،ا!ولاولكلهـ

ا!44ص!3،+7حم،ح51لا4،ولس!!؟أول!،006كل!كارول34لأث!،س!+5آ

لا3ثه،س!ول3.أول،"!5أكاع،حا+530لمه!ء.،ء*لمي!لمء73لمألمهكل!،ه،لمأع:

ي!*5،"أءلهكهـ35ححع.،س!3.7.4!ولحطس!32ههعول131-511،04.

ط!هكالأ+:+س!س!34-علاولأ7ص!-اكهألأ"،كاهأس!كا!ولس!+3س!.

كايلا3أ3991.0س!.كاهأحهلم!هءلمعالمءلمأحع،لمء،ح.!ولس!ولهك!أطهـس!!3:3أا!5

ك!حأ،ولس!.

أ-أكاي4991.0.سأ،ش!س!ألةس!!!،ولاص!3كل!"أ!أ،4،+خ4ولء3أحاس!ش!3اح.أول

كام5كه!5!،ء"53لمي!+ع3،س!7.4.ع5+س!،561-371.ع5ول،س!ول!/لأ13

حاهلا4:ك!.*.54.3أأ،هولثط.

كايم3أ6991.0!.3لم.7المأ!+ل!،لمألمه!ءك!لم/لمرألم)ءك!ح!ءلمك!ء.ع،لمحع.*حلث!

7!+:ولحس!أكاث!3ءلاأولوللأأأكاس!!ع3.ثه

يلااكة9105و.؟6لأا،أ!39س!ثممهولأ15اس!حول!عس!5"؟ح+ث!أولكاما!ا!لةولأ

طهـكاس!س!4أول.!ءلم،لم،4لم3لمهيهلملمعع*ل!ل!ك!كاه443?لأيمأعلمهأحفىعكهعء،لم

.61169-:775

3!7أ.69910.حح؟+س!73ولحأ"اث!!!امهلأ،3!9"هع3اكاأءه

51111ثاه.لأ؟95ي!لم!لمءدهلم.لالململمهلململمع03حء.لم3أحء7،عكهع26:-528

556.

ولأح!313.64991.0احاأ!لاه3س!4لاحا،!هولح+هأ؟أأكامءألثاأط3حأس!ول!ح

س!4لاس!أ!أ5ول؟(لث!أ(اا7ي!!أول7طةولس!ع).كطحأعيمح!كاي!-!كيلمح4لمةه+5:

اا-اه.23

أ!لة10.7س!699.س!ط+أحولكل!هأ،!69أاأل!أهم3أححس!حولول!4اص!عأأ!هول

ول3س!ولا!(3طهـ:4لأا!س!53،!لاهس!أ،أ!س!3ط"ا*(+أ+!يلا.)عس!ول،لةي

3حأيم،)حعع!4!ول?لمأيياء09919-81:5

كايمأ!7991.0!.ي"س!40س!،!عث!(!ولس!،!ولأءا!س!5أأ5ولأ3،+.اول

7/!ألملر"!ء53لمهيهم4ء+)ع"لمألمح3،ل!ء"هلمس!.225.4!!طهـأول!4.ل!

3!!كلألأ!ثه،715-1.!340عس!حاا!أ5ثه51ول:ل!ول!ي!03!ياول!ح،ذكايم05

76991.س!"اثو(س!،ول5)ه!آ!.ولش!*اح3:5أ!51كهـ*أ.
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-ل!7أ7991.0س!.ح.ءلم،حأء،لمغ+حأحءلل4عكا!3ءكالملم05ولس!07ء0.4آ"25.

ول!س!ول30طهـا3ح3:مم!4أ،هأ!!ا3لاكاةءول3أ!كا+!.

743أ8991.0!.كا5حأءلمك!حأى،لمحيمول،!4ع43يم؟ءلمع.+355ول،ه:

لأاول!ح33ألألمهمه++ه!لم5ح3حثهكه.

لأأ!لة.10؟899.كايأ*س!ا"حاأء!ولةحولححاههكاآ!(أرزاأ،لاسأا3

ول!مهولس!).كا5ع/آلم،4عءلم35!حء.أحيلمة4كا!عالم!لم)ألمعكاهء!!هلمءآ

.7-353:(7)2

ا-لة1057.!999يءطأحإ،ج3ءأحكلاهءأحجلمكهلم،يمأ"3حي!يةالمة.!لاولس!كاه

كهـأح!3:ثالاكاهس!ولأعح4ول!.

أكلةي999105لأ.لم/3عك!هأحهلم،"هي/ل!-أ؟هلمءهنرلملمحلم،،)5عحألم،،05*ل!ح

لا3!ول5للاأحمم!:34+ولكه!ح5،1ول.

اول43أ105س!999."+س!؟لاولكا!أ!3"!ولكا34أححولس!ح.3عءلمعلململم4أ،لم،+

.71:91)2(

3!7أ.20.!ه!وثولع+ص!340همأول4أ7أ4أ)!لاثمول-ه*ءولمهأ؟لثا؟س!

للامم!تآه5-طهـول4احث!أ3ع(ا!3ول-!أ،س!37.!لملمأهلمكهءهلمييلملمه،لملمعهفىبمءألم

ءكاة،ء،حعكه600483:03.

أ!*يط.20.؟!ول!3أ+اع،5ثهاول:؟+حا*س!أأ!+3أ7ع15اول4أ!أ4ا!لاا+ثط

كاول4ث!15أ3ول.ل5ول،+لم4لملمهكا5ءأء-?!لملم7،0)أ3ء731-471:92.

3!7أ.0.حه"2م!3عىلمأحلم،ة،،علم3عءلمأ.عهكهل!كاهلمةلالم!لم3دهلم.4تمه

43!ولأ:4.آ!54

"ي!أ!40002.0.!كا103لااس!3طس!"أاحأ5+ء4يا!اثه04ءول!أأ3ثم.33عع

،لم/4ييا!لم+42(4):634-3.

لةيأ1002.0!.!،/ألم30ث!ه،،لمأ،لمح3أدأ3:،لم3ع)،عع"5لمكا

3جح5،،كهلم3ي!لمحألم5)!.ول!ه!س!عكه،:!5!ط!س!ا؟س!لا3!5هك!3.

يلا3!أ0."612.ء"حلاس!م404ح!كا!ولس!أ5ح5"هس!،+ع05ولأل!0ش!3ط4

!3ح35أول،حه09،+،لمجل!أ،ءد+علمأعلململم5عيم334،لمح5ءي.،يي)5!ع3ه،

571-281.كالاس!ول30ولأس!3ثه:5.!أ7س!3ول.

أع*20.7.!2!وس!57-لألمولحلثا+ححأوللاثهءأ!410لا،ول!لاح!أثهل!؟9ح:3

ع35ولالأء!ث!!هثهة!15لاثه!ولكا4ه!آول3ياز؟ص!س!أأ7أ،+55،ا!س!3أ3+.

حكاأإ،عحعوو4!ول?لمأ،،660544:210.

كايلا3أ2.0"2؟."لا!ول15+5!س!43لا4أولكاألا،كاط3أكاس!ول34س!!ا.

ءكاأع،لمءع!"!ولحءلمأ5)/795-785:21،

أ!كاي0.س!2002.أول40!،لااحأه+15"ء60ي!!.ءولي!5ول،ع3هكاة،،

ع5لم3ءيرلململمء3كلهه"أحعلم81.3-.7*ش!أس!5،"..3-35ول04س!4لاحاالا!3

5ح5ولةنلأ+حء.
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أع!3002.07.!اس!7هس!لأ،أءهس!453!مكهول!4أ،،ول-س!حولس!!علااس!3أ!اهول3

ولأ17،كااءعاأ(ثاس!9أول!لالاثمكاحص!ولاولث!ح.إالاء،،كاعلملمء،،5.لمهلء،+وللملمه

،لم3ع35علمأءحلم!7لملمركا.ح+241-531:24.

7!أ-أ2.0!و63.كأ،س!!تمأس!!41أهول!ول4االا9"أهس!3أ3أ+3هأحأ!31لا4أح3.

ولأيصلم3عي!!3ل!هع"ءلمء3أ"ألمء،لم،،.4ي!اءلمأءلملم.ل!اععكاكا?3حع،لم،لأ015*.

ح4.".!لاه04ول،07ح"س!ه!!!لاأ،!ول4ول."ياس!ح!حاحولح!3ح،2ء

.04ماول04ول:3س!!!ا؟لاعأحأ،!هول.3

ولأ+لة2.0هه3ح.!،لمألمهكالمهلملمأح4لما،.حلم.هلملمء،لمر3ىلم،كا!"3ع"عأ"لم.هلملم.

ولث!ح33(:35!،+؟"حلماس!3!هطه3.

أءه!كايلا2.0!و2.43!/،ء!3علملمحععء،!"بمهلململماعث!3ع،لمحع.+355ول51:

أ+لأ7ح33أل!أهمهعه+ه،ولس!!ع.ث!3س!".1402.39

زعثه2057"3س!.+لثاه34!!3لأثطأس!ولأح!3!"!كاحط401أثطكاكاس!س!(مم!أ؟،

ك!."+لا3اس!مأس!ا!.).لمل!ح*علم!،7كهمم!ا:22.17-11

اول3!أ4205"!.+ه!ثا4هص!3أ(لث!ه"!؟+؟س!3س!س!!!ثاهآ!ح*!ا!!،كال!عه

حولول!ااحأثهثح3.!يلم.؟طىلملمهلالململمهييلملم!هكاء4.لم3أح،،عحعكه281:34-

.012

اولأ-له05؟04!و.احأ-لة3لاأول!3هح!س!أول3لاول4ص!33كاأول4أول!5؟!5لاأ

ثههحأا!3لألأأص!،+كم!ول4اا،س!أ3لأولحح؟-!ذأ3،+3.!يلمأءلمك!ل!هيلمل!لمءلم/لمع

05حأيهلم3ح!علملمح3ديم18-3173:43(

أ!!اول.40020ح.ط+س!ث!"لاس!04أس!كهس!ولحس!حهولح،أ"س!ء"413ولا؟كاكهس!أول

!م5ص!مثا5أ5ول!ا"3!س!أأحء+أ3س!43لاأعص!014ص!لأ!ايا!!،س!33ح!لةح؟

ذهتم9س!أح3.3أح،،ع،نململمح!عأ،م!عل!أ!لمه7،عيم"لملم?+لم،لملم!كا!حلم.حع2:

11ا-ا.14

أ!كاي05.!6002ء7لمح!لم،أك!ءع-لململم.لم3أ+535+5:اوللألا،اكه!ص!لأآه

-54+ه5"ولص!3!33.ولح9ع:4102.

أ!لة620.7!وكلهـ.طحأ،ولس!أكهلأث!أ،حء93.اح"س!7وله.س!ح!أ!حولأع،/ح

لمل!*علملمى.لمكا!،4لمه،ع+7.3ءس!.4ع05طأ!ث!3،3ثحةول!4."

ول393هول،.03-8!حلأولس!!314:!حكالأول3أس!!4لا،أثوعس!،*أولولعس!3ثاكو.

لأ7أم2.0"!كا.7كهـ!!ث!لأس!س!ع4أ4ول5،"!كاح،أحس!(ااس!9اط90301االا"س!

.4!ث!ح!س!!!ولأ*ءول؟ع*ع33،،،ن!؟هعحألملماأ+،3عل!ا5.أعلم،4ح.4سا(

حولا!3اثط،11-34.19ه+ه!ه،ول:لأأولص!337لا"أهمه+هم5"ولعص!35.3

كاياع2.0"67.،،مم!ء3لم.30ءقهه3عءلمأ3ءلم!مءءكاعلم+ولعءلما،الم.لمع،،أ5،

ول42س!4.أكأولء:اولى!7م5أ44!35!حأا03!4حأ!لأس!!!.

أكة7.07"2ح.+!طأطأس!حثههمثااحس!ولحولكاس!44ااس!3حأس!ولحس!همأث!"ءحثه.

ول،حكاأعلم7ءعء4،2عيي/لم،حكه،س!4.!لاكاالاك!ي!0072،2.طهـطه!حعثط،:

!ع5يه!س!"،ءول3!5طه3.
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ول!0."82!.س!ل!كاةثهأ!ولأ5ثه!31ءأحولحح53!5حلا304حأس!ولحس!؟

ولأأء،+علمةءإ،5لم!ع7أللاعلمه7أءالمييهل!"ل!لما82196-1:5.

ولأ!لة2.0"8؟.ط،ي،ءقيلمأكا4لمأ!يي!يءأعوللمفي،4ولع.عأكلةكه:3لأا1ص!"3س!.

ولاكلأ2.0!و5.2!ألملماح4لمل!المألم30لمإ?ه:ء!ح،لمآل!ح2أه*كاو،لم"،؟أ؟أه+.

وللثاح!+ولثهلالاءأ؟:+!!ول3س!!ألمهول؟لا!اأكمطس!3!.

!ولأ!123.5!ه.ءث!ىلملم43،،ىيه،أيي،يم!0340+!3"أصالأعأ،اط"س!

أ؟عاهث!لأث!"ههم3س!أس!ولس!ص!،)287.75"4300أ"ءح:3"أ!ول.!ص!!

أ-له60102.0.7ف!م!3ءأحع*عأءه"ولعكهلملمء.رء7لمىثم؟إاه+ثهح:كا!ه

سأاه،س!3.أ

،ن3*ز1102.0.للا+5ولاول5حأ!+هاأثا،!عس!أ!؟ج:طهـا!وللاأثا303

س!43لاح(أه++!ول54لا3ء"أولأ3هعأاولع!أكا!أهول.أولهىلملم4كاكصاع*لململم

4،،ىي!/لمعلم،ولا؟.لمىأحكلطالمع،عبمس!.4لأ.3لاهولول.0.3!،06+اهول!4

لأ.7.!533+كه،اك5--571،"هع4ءعحي!مما؟أص!؟اص!4ص!لأ!3ه4!*+هلثاس!

"!3:35"أ!ولءكه03

-دمة7أ05+210ثة.!/1ءلمي!لمءلمأالم"،/".لم5د?،لمأع3.!0،30ول؟4لا4أح3أول،طس!

أ؟"هاظ؟"هلاهمظحأس!ول،ءح40.592.107!أ؟حص!ع:3"3أ+ص!يم03

ا!ه2102.57؟.3؟ءلمكهة"هث!ءء3الم!قي4أحكهى.كا3!سأءا5ول!لةولح+5لأ

ولأم،يم:ك!ح4أ!كا.

"ي!ق2102.0ح.3!ى!!هىحء.ل!المدج.كالاص!ول30أولء33:ع4اا5!!.

ي3!أ05؟4.710؟+س!حهص!م!"5هول4حس!ولس!!؟(+هآهللااا؟أ.عكهءأ،المألمءح

.67-65:188

كايم3أ.0)07.ء32ألم30كايهكلع"ءلم7،ءعلم!ءلمهةا/ألمه35ق.30،رءكالم،ع

أسأول3:لاولأء1س!3ظأكاة4حطأ،ك!ء-لةأ)ث!!40حا!س!7.!!

أكلة3102057.!عيلا4ألم،حلملمالمأهلم!ل!ل!.،،لملم3أول"!ءهس!م:*هام4

3أح+حالم5ح.

!7أم102.0؟؟.!3لماحح+أم?ح3ول!4أطس!)أث!"030هأطس!لةأكايماح*هم

5حأس!ولأأ5ح!س!3!كاعح؟.أول+ول+،1،4ل!*ععأ"ألمه*45ي،ءكاأ3ع4،؟

3!ك!اح!ع-لم3ثاكا.ى03ء3.4."ح3أكم5ول!اأثط!ول4طهـ.ح5كه،هحهياا30،

-53595.1143+ولأ5:لأ،\أ+س!اث!!ل!أآه535+(ولهس!ع!ثلا.3

ول!أ!05؟410.!كالما!/كاككلالم9504/المكائلمه.!!لهس!اس!ه+!ةلاس!ول30أطهـس!33:

ك!س!4أكط!.

أكة020.7.؟14أولس!4حمحلأولآه5ءاحأولأ5.ول3!عع4+لملم+أي!ا(135):

حهـ28.2

ا-لة4102.07ح.*!اكاأط!ول4للاس!ا1-اء؟ول!،حح5ول5اولس!35ء*"أ،

ولكا4اا!3!س!أولاس!لأس!4ص!+"ه.أول،،لمىلمءلم،3ألم"لم،5لمك!هلهكاههململمه

+عىلملم/لمعكا311جععكه24(1):6-756.
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،ح!وللا!

كالا،ح!ول

كالاولع!،

لا!ول،ء!

،ح!+لا!

لا!،س!!ول

،ع!وللا!

،ح!وللا!

،ع!+لا!
كالا!ولح،

،ع!وللا!

لا!ء!ول،

لاكاول،ح!

:وللا!،س!

كالا،س!!ول

،حكا!لا!
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يلا!3أ44102.0.!أ!؟لاعظ4أهول3ءص!+هاول!لا+4حاثه،فىحس!ولس!؟"س!ل!

"ثههلاا4لأحأح!لماح4؟لاك!ح(ولأ،!ء41)لا."،علميهمءلم*ه؟ءلمهدول3ىءلملمء

ءيم+ء،لمعكهلمأص!ء.دعكهـ4():38!8-5.

.0!ةيلا.!1502ثاس!ه!س!؟(وله!لةولولطهكا!57أس!س!آمحلاس!س!ه؟3

53ء4*وللم؟هيم3لمه3.بمعا،حع3319-21:02.

كايم3ا.0.؟1502ول3ثالا"هكاس!أولص!لم40!"ح5،س!طأاحح،!،+أح!+كاح

حط!ااس!ول!س!.ولأح+!)4هحولولحول1،ولح4!س!ف!!طهـ!!حول(اول!لأع

حأس!ولحكاأث!س!كالاح،!3،3آ3أح!3ل!*(4لا3!اس!ث!.

ول+!64.102.0"*لأأ!ر!هأ،!ولص!2؟ه3ء4+ولألمهديملمه2ء3*ععح17:

اللاف.1020؟6.ا!57أكالاأول!أءثاأ(ولس!5حس!عكه3!عحط"ءذه!ح13-؟،ح

لاثا(اولآهأحثهس!حولس!أولس!"أأط!،ول.ءول

أعكاي.1020عكاس!6علملمولالمعط!353+كاا3"لم:أه+لم!!م3دلمءء

يرلم!.لمهكل!ل!هيلمع3-ءكه.عإ،لم3.لم،!40ح!حياأ:3"3أول!عع.

أح!517020.7ء!إ،0أحكه4)ىعح،،ألمءلململم،لم!.لملمهى!لملمء"ءهدهلم.،لأ

عللا/ل!علكل!3،ع،د!ى،،4ه،!:ه/"3لم34ح؟ع،،لم3ء.

بالاشتراك:دراسات

أ،!ول45،لةأ!!!4ا!أ.9891.12ك!4!3ا!لاأ3،ول.473(ا!3اأأ+ه5ولأول

ح!هأولأأهوللأ-لة؟أ15هلا!:3هعول!!سأول5!ث!هلاا3.4!هعحع4!1،.5

لمهءيلملم،لمالململمكام7+!الملمء،،5؟كلاع!لملمعلمكهي2*؟؟هء،+نلكه،+"ول.2و-7

103.كث!4حول؟+ة1ء4-!أعا"حس!س!+-!"ول؟طل!.

ولثي4،5،له!ح3أ530أء؟!ا44ء(ثه.).3102.؟3إ،ىع53ء/عل!اأ3؟علم

!هحء؟لم+3؟5بر!لاعول50كهـأس!!3:!لا4كاح!.ء

ول315!،!+4ي"!*أ،ولهث!حكةآ-34لاححم.0.6791أعأمعحول(أ"!أ5ول،

أ،كلة"ح15(!"أكادول4ح"هح!أهول.ءلم!!لملم3.ء4!لم!/،"وللملم3.أه:171-

.871

كايم3أ،5ولء4كلهـولش!!34له.لا!+الآ!.969.1ولح3"57أول!أ30!أأأهول

س!"ه45!3عهآ3ءطأاح!أ،!7أأأ3حاع-حءأه!ول.3"ه3!دع3لمه

يلم3ع35علم؟ءحلم!ا،يم!ةح9451-5441:243.

!7اع5،!ول4كلهـول34خ3).!لةول!لا.3791.*س!)ححط135ول414س!

03ء!ول4ح"!اعح"ول3ء4لا"ور،(ص!"+طلا3امم!!!ء!ولنألأ!س!س!4!

53!لماأث!ولحطحلأط!أكهط؟،لأييلم!؟.هلم."،لمهع."*ولكالأ،لم!،،.ح.4.ول

لة+حا43ول4).ك!ةأكهح؟ا،352-8.!كا!لاولث!ح؟ل!س!أ!:71س!ل!س!!.
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،س!!وللا!

،ح!وللا!

!وللا!،ص!

،ء!+لا!

لا!،ء!ول

لا!ول،س!؟

ول!ول،ء!

ول!،ء!ول

،ص!!ولول!

لا!ول،ء!

!وللا!،س!

كاول،س!!ول
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يلاأكلة5"!ول4كهـولش!343ل.ا!!!لاكا.891!كا.103لاأ،5ول5"*،5

كا!لة"*04ثوص!أولطأس!9لا4أول،+ياء"أ+هآهلاولس!ا؟كاأثه5لا3ح!حأ.3

ولول5ءلماحع+،.يم،7لم5!77:أ0-9

ا-لة57،ورة4طهـولخ!134.*مم!ا!وللأ!.36891.ولس!ا!3ولحءحكه5أ!ح

،ولكاس!3ياس!3،+حولث!،هوللاولثا؟كاأاص!4لا+!ول،ح!؟ل!5س!،ول3،ح؟لة

ولهولأورة57أط!ولأأس!كل!أاكايعص!(ول5ول!044ول،5"ح!س!7،ولكل!س!ط(3آهول

+ألا!?4!.ول*ل!لماهحيهم.عيملم5!77:اء81.

ولأ!أ"5+!0404"اآ5اممأأ+3!.8791!.؟+س!ن!ول406-4لاا؟35"حولأ+

"،س!)أ،؟!همحهه"+س!أول!رر2!؟أاههل!!.لم6"لم3ء/ا!"بر3!*هحع3كالمى

،لم!ةلم30لههل!لملم:3عءلم.+ه?!عك!331-131،3.

ولا!لة5!ولكا4ول40اهآ5اسأأول.879143لأ."س!ثهأ3اس!أح4!)"هءاا؟!الا،أمه

س!ط،حهءول،"حهمءهولكاحأول4أولحث!أوللاس!ع30أححولحح3:!س!!ولعة33هم

ولس!لم"!؟5ع5.كاع،لمء،!؟ل!ء3!كالم7!كاء3ي،.ك!.س!؟ع"حع3:13ء13.

3!7أ،45+!أثد73ولول؟!ولح.!2."ه؟ت!ع43ع.4*3،لملم4ع3ء!+..ع

ءيلالمع3.ءلم.++،،لم5يا،،4كه!كلهكهع،!فىحع،لململمء.3ألاأ(!ي!كا:ا)أ32حا-لاحأم!!.

يلاأكة5كارول4لهح،لة-أعس!+س!47!!لاأ2991.3.ةصأأ!كاس!لا7عس!44!،أول

!.3ه؟.اح17))كاة!.5كةحكاآ!!اتا!ول4ح،س!4كو.،ظ!.ءح،334ة،/لأ

،،ء+،ول،لم3؟5إيم:م!ء3"ه3ةدهلمعءح4ع5ءي.حولء333؟يمة

ول!عءا،34ح،!+اسأ.936-935

ولة-لة5!ولكا4لا+ولع30!ولاكا!اا.7791.طهـطأس!هلأ!آه3539ي!حأح!كاول4

أطول.43ي!،لمءإ+علملمءإاه.لمهلهء،+وللملمهك!،،ععكا!لم،3ي!يهمعلم83-1:3

0591

أ!!ول5ول!4ألاطثه7هكلة.س!ول899.1ه!جلملم/آ4علم4?أءه+4ي!،ة.

!43ي،علملم،؟ء4عح!هلم"هة7(2):7-353،

أم!507مس!ا!لا؟+أح.3.41"342!للاه+!3لاحف!س!،5ث!حءه!!"!

(40أ!ءكهثهس!.!+،هح*يملم3ى221-711:1.

يلا3!أ،5،عا!.2.لمههلم/ه+53!.?ءكاول:اءي!لمولعلميلأيهي!ء3ير،ع

5*/!عول?لم!م30.!لاس!ول0طهـ3أس!33:الا؟4303احم!ع241.
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لما!،حءول

،ح!وللا!

،ء!+لاكا

كالا!ولس!"

!وليا!،ص!

:وللا!+س!

لاكا،س!!ول

ذلاكا،ح!

يا!،ح!ول

+لا!س!!،
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لفار،لفدوأ

عىلاصطنااءلذكاا

لقديمةاءلكيمياا

يلصمو،ل!سنلرأ

يسىدولإفراسكندرل!ا

الحكيمةالعاشرنسولفوأ

ميااررخو

الهيثمابن

مايكلألكيرة

مورجانجور،ألمان

لوزة

تحليل

أعلىإلىأسفلمن

اسفلإلىأعلىمن

أنكن!ماندر

الحولياتملرسة

مبدأ،التقدعم

مظهر

ظاهرةايضاوانظر

أنتونىكوامى،أبياه

توما،الاكوينى

الآثارعلم

الإدراكى

الاجتماعى

الأر!سطية

آرسطو

ليفيد،أرمنمترونج

الاصطناعىالذكاء

التنجيمعلم

ذرفمذهب

قديم

والأعلاه!المصطلعاقفهرس

كلهـ؟ه)،"،5")04

)ول

)كلهـلأ+ص!لاس!

طهـ)ء!ر+،4ص!م،3!،+لاح)

كهـا*س!ول!ص!343هطهـمد4033أكطكاأ5

اكهـهمول03ثر،س!)63!أ5

)كهـ+ه!،+؟،

اول+ء2،"

)كهـأطس!م،7أح"ء!)+

ك!)ا+،*،أ"ه+،!753ول

طهـلأ،+4!)!س!

ولاكا!لأثهأثو

((5؟لا-،+ه"

4-95،+7لأه

4+ولأ!رس!4،أ!،+3

+ول!)كاس!33؟ح551

حس!أ+طهـص!4حس!3،ح++"ا"أححآه

س!ح+!!!س!ءهول

ص!ء3)!ثه5؟!+حء+ه++ه

،؟،أ"هوللأ+ه؟(+طهـس!،+!*ك!

طهـ4ولاول3!،؟+5،لأ+كو

ولح!؟س!!5)هلأ!

حأ،أول!هس!7

*ثوأ41

ول3أ"3أهح)أ+!أ3،+

!ول0،5،)س!

+0513++ول!،!!7أ4.يلا.

أ*كلهـمأحا،)س!،حأ)!أس!ولحس!

كهـ03،5اهلا!

قهأكهـ،+5

ول4حأس!+،
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حديت

انتباه

إسناد

غسطينأو

كوسمار6أوريلوس

اكإلر

تبلايه

جولين!ألفرد،يرا

جاستو!،دبشلار

نسواافر،باليبار

فيليب،ب!

وداونوريه،بلزاك

الينورباربره

جيروم،باركوف

جيفرى6براكلاو

ىدجور.وبار

يكئرفر،بارتليت

نلاروأ،باس

بايزىاستدلال

تيم،باينيس

وليم،بشتيل

جينفر،بير

سلوكية

فولىجورجى،بيكينمى

ترستان،بكنشتين

اعتقاد

جرهام،بيل

فابريزيو،بنيديتى

ماكن!،بينيت

جيرمى،بنتام

منرى،برجسون

جورج،باركلى

جور،برنل
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40*+ح

ء،،ولأولأ+ه

3أأكهـ؟أولءأ

ولوللأ!أ،،+س!

طهـولمس!)أول7،5ءح!لا3

ولكاى55ء+س!3

*طهـأهأ،+أأ(!2+ه

لاولح3،ول)ص!3م4أولاس!3

ح!كا؟س!ا4!،،كاث!(كههول

!!)أ،مء؟ع+،3؟أه3ح

!!)1،"!أاأ9

كا)4،ح!2ش!53+115س!4

!!كا!ص!،ماعأوله!

ثه!"مهكا،أس!35+س!+.

س!!+!!الاه"!،ل!س!هلاس!3مم

كاه+!".!ه"ول!.

ول!)أس!،،عص!4ءم3أء
35!!،طهـولء43*ا).

ءلأ!!+كاأثهأولس!مء+ح!س!

+ل!4!ص!3،أ++

س!!ح"،س!ا0لثاأ11أ+!

كاس!ح!،9حول+أس!م!3.

ص!!7،3أ53أك!+

ك!ش!!خثهلأ،ص!5هلا!!7ه+

كامماحأول3(ااحس!أ+،+أم4،3طهـول.

!!)أءم

كاص!ا)،ل!"،!،+4

كاص!ولس!4ص!،،أ،عكايأ!2أ5

!ءول+س!أأ"7،*

!ح+"ثا!ول،لىس!3ح+لأ

س!!!!3ه+،اأس!ول31

س!!س!!ع)ل!ح،ل!س!س!!53

!+ح)!،أ؟ه+!.
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كلود،ناربر

بول،نيزبير

سفن،بستمان

يكلير،نتوبيكر

لكبيرالانفجارا

الكبيرالسؤال

دالبير،بيندرا

ء()جزبت

ديفيدبجوركلوند،

ماكس،بحك

فارغإرلوازىلوح

جود،بلاث

العمياءالرؤية

تموثى،بليس

ديفيدبليتزه

مارك،بلوك

نيد،بلوك

ديفيدبلور،

حادةغيرخاصبة

خجل

ليفيد،بوهم

نيلزبور،

بوعندالكلاسيكيةشبهالنظرية

لودفيجابولتزمان

برانرد.بولزانو

جورج،بول

ماكس،بورن

بورنمنملمة

نبوزو

ماتيوابوتفنيك

ليمون،بولون

روبرت،بويل

مخ

مرناندبروليل،

فرانزبرنتانو،

ستيفنبرينملر.

برلجمان،جيمى

ىدسىبرود،
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+ح!34!،احلا،4ح

كالأ!+عص!!!"5)ول

4،+34ء!،+ول+س!37

أ!+ءمم!ح+ه،"س!مماس!!

!أ!+،!!

!أكاص!ول"54أ+ه

،434+أكاأ؟)،!م

،أ!

،4+ول)ط!؟ذ!7،!أ4ع

،مم!ح!ا!*74

مما+4)!5ح،!ا

،،،!)كا+53)

4+أ)!أكها"!

أ)!،33لأ؟(5+أ+

ا!،2"أ7!!أ4

!اعه؟،يلا43ح

كاا،كل!هس!*4

كا)هه،ع47"أ4

ا!ولول("35"لأ+س!

!)ولثهأط!ول

!"ه،+7!هأ4

كا،3"هألأ)!5

كا،3؟ه3كوس!قء-ك!،31أحا،+هص!"أ

،51!++!+د!،لاساأ*4!

!اهولءتز5"!+ء"4!!

55!)س!،س!!53ء5

!5+،يلاكة

كا+ه،كه50"ول)أ،ح

!30+ه

547!اولأس!مما"7،،،"س!*

!هول4هول،4"لأه+4+

!5لأاس!،هولمح!ي!

!3،أ+

كا34ولسطا،عس!+،ول4

ء3!+،+!5،ع*234

س!ع!،!!)33س!،3ولس!7لأ

ق!،،+،"!4حأ+،ل+

كا"4!35ح05
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بول..بببر،كابرو

بنيانكور،لمانبرو

نىبرو

دفيجلو،خنربو

بوذا

ديفيد،لربو

سيلفيا،بونجىايه

ليفيداباس

جيورى،بوراكى

يكلما،كبناكا

لىجو،نسبيوكا

ليمو،كالفن

لنكوطيرمركا

روبرتنورمان،كامبل

والتر،كانون

جور!،كانتور

ألولفو،اكاراماز

لفلورو،كارناب

مانويل،اسيركار

بول،سلوكار

يموندار،كاتيل

لسببيةا

آسفلإلى

السببالعله3انقسام

لويجى،سفورزاكافلى-

جريجورى،تشايتين

ديفيد،شالمرر

مصالفة

تغير

بييرجانشنجو،

العماءنظرية

شابمان

باسكالشاربونات،

كيمياء

تشيتمايرالقط
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5!!أ!،!ح+س!)لا!ع-س!

كا403ول!،+،ك!هكا!أولأ+،

ل!!ولح،ول.د!.

فأ!ح"+ح3،طول4*أ!

ول!44؟4

لا!ا)س!3،!47أ4ل!.

ول!+!س!،3أ)17!طهـ.

كالا3ثط،!!7أ4ول.

ول!د!مماكاكهأ،ل!لأة!3لأ

،ح!+كا!!حأيمح"س!)

ح4"هاح531.5ول+

)!س!7أ،ول3لاأح!!أ)اي!.

حث!س!3ء،3ح15أول3

كاس!"6+؟س!ا1،*35+كالأ+ول60ء+

ح+!ول+ه،ا،*أس!ع

أ+!ح.30س!5ه!!

حي!!،+ء!!،كاك!كلهـ5ا5م

.!!+!حول"4اهم
كد3ححأ!!3،ول!+لماس!ا

ح!،+3،ع4ول)

ح،!،س!ا1،"لأ!،+هول4!.

حول!ثط41أ+ه

04"+*!!4

ول!ح33?3/حهول4أ؟ح"هلأ+ه

ح)!47)أ-3هم،محزعياسأأأ!كأ.

ح؟أ!أ،ول،س!53+ه!

ح"ا،،+حع3،!7!أ4

ح"+ءس!س!

ح"ول!س!!

فىح!+!ولس!1،8ء!ول-!أس!+س!

حط!5ث!"طء5+

ااح5،ول!ول،ي!.طهـ.

ح؟كا!4هول+أ!،!!3اكاس!

حطس!ق3+أ

ح"ء3"أس!!،كاس!
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دونجور،تتمايلد

شيمبانزى

الصينيةالثقافة

الصينيةالحجرة

نعوماتشومسكى

كرينميبوس

سميثباتريت!ياتشرتشلاند،

بولتشرتشلاند،

أندى،كلارك

الكمنظريةفىالكلاسيكية

كلاسون

وليم،كليفورد

جريجورلى،كوكران

معلومات،ةشفر

اكلرإ

اكىإلر

الأعصابعلم

العلم

الحلاتاتساق

للحالاتالإضافىالربطأيضاوانظر

جيمسكولمان

كول،مايكل

،فرانسيسكولين

كولينز.هارى

غيبوبة

،انطولوجىالتزام

شيوعية

تركيب

الوسطالحل

الحسابيةالنزعة

الكمبيوئرعبادة

الكمبيوترلغة

أوجست،كونت

التسلسل

مفهوم

جمنى

971

أيحا4،ح+03405

ح43"+أص!ص!ل!ول

أ"حولص!ثهس!حولاألاحم

ح3أولع3س!"هه+

ح"ه،+3؟ل!"40*،+

ح؟+3أول"3

لما؟حح!لماول!4،أ!،،عحأ!3ق"أ

لاحولء3؟)+،4،لا!!ا07

ح)كاع!،كهـول4لأ

ح)45كهأأح3ولأ+4!ولأوللا،+أء؟+ه

س!)35،+ه

حااهمم34،*أ)اأ+،

حهح؟+5،34+ه!س!!

س!ك!ح"اول++هما،أه+

حه+!أاأهول

ح+!هأأألأس!

س!*ول3ه3حأس!+حس!

س!3اس!+حس!

ص!ه"س!س!3ولحءمه3"أ،س!3

ءس!3)!303ول!محم310(أه+،مه5،،!ح3

حاه+!*س!،ح+!)33.

ح5)س!،يلاأح"ح،ا

ح5)اأ+3،ع+،3حأ3

حاهاأ+3،+!ول

حه4+

حاد+ه+ح+4،هول)15أ!هح)،

ح+ول++هأ+ثه

حه"،+هثهأ4أهول

حه+"3هق3ء

ح5+"ول(!أأ5+)،أثط+

ح5،ولهلا!ح3حول1،

حه"،+ولاس!ء3ث!س!

حهأ+ء،ولوللا!كه،س!

حهولء"،س!+!!أهول

حهولءح51

ح5+ءس!3أح
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ماليةايضاوانظر

لوالمركيز،كونلورسيه

كونفوشيوس

عىو

اتىهرظا

اتبالذ

بقاء

يبنى

بنيوية-نسبية

إمكان

راستمرا

تنلا!ض

منطقى

الحقيقىبالوجودخاص

جون،كونوى

كوتشينكونوكأ-نظرية

ستيفن،كوبر

كوبنهاجنتفسير

كوبرنيكوسمذهب

لاوسنيقو،كوبرنيكوس

مايكل،باليسكور

مورش!،ثننوركور

جون،نيلكور

ليدا،سميدسكو

مضادتنويرى

ليلىكراجهيرو،

كارلكرافر،

سيزار،الكريمونينى

بنلتو،كروتشه

مولى،كروكيت

تالافىعلم

اجتماعيةنزعةأيضاوانظر

تالافة

بييركورى،

نيقولاس6كوغما

هاينريت!،سيزولب

072

،703)،ءص!3أ)!أعءلم+3

ح304+هأءح،7.لى.ند!ح1،،34!+لماأ3س!4

حهولولآحأول3

حه+حثهأهولثطولحثط3

!"س!+5+س!!كاا

15احثهآ

حهول5ح437!أهول

+هحل!54،ح

حهولثا،+حاأ7أ3+-ء3)(4أ7أ5ول

ح5،أأأولح!ولحلا

حهولأأولولأ(لأ

حهولأ4،عأءأأ5+

سأهأ!ح41

أ(ولهح

ح+هلأ،"،أ"هول

ح5+*،لأ-!5ح"ء+،لاس!53ء،+

حهههح.33س!،لاص!+).

حه"س!ول؟!!س!+أ+،!ص!ء4،3،أهول

ح5هح+أحلألهأ5،+

حهسكم+أءول3.*أح0)4ول3

ح5كا!!11أ5!7أح؟ء!أس!.

ح5+5مي!؟،ولكايلا+حح

ح*+ه)س!1،؟هلول

ح5ثهقس!34،محا!4

حهول+،س!-مل!ولاأ!؟أس!ولءول+،

،عحأ"!س!5!،ساأ!)!

ح!ع7س!،3كاس!!)ع

ح3ح+هولأولأ،حس!ثا3!

حع5حس!،!ءولء4س!"5

ح35حأءك!أ،يلا151لاأ0

ولحارول،3)3ءأس!ولحح

ص!3س!4)ثه30ءهأ!)أ3،+

ولح)4ولس!3

ولحأعس!ا!أحس!+

لاح!كا،*أء،ا15!؟مه

ح02كااس!،ي!ءأ++ح"
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طمابرا،دابرو

جون،نلتودا

نطونيوا،ماسيودا

تشالز،دارون

لورين"ستوندا

دونالد،ليفيدسون

بولا،ليفيس

دريتشار،كنزلو

ديصبرولى،دى

اللااتسلق

العميقالأزرق

تعريف

ستانسيلاسليهينه،

ليمتريطس

دانيلى،لينيت

جاكلريدا،

رينيه،ليكارت

اصل

ميشيلليمورجه،

اكلشك

حتمية

معممة

وراثية

لابلاسية

نمو

اخلاقى

فسينساش

فرانسوال"دى

جون،ليوى

جلال

لينص،ليلرو

جوزيف،دايتزن

رقص

جكإلوارد،لجكم!تريوس

دانيال،ليلورنز

فل!،للتاى

لانقطاعا

721

،!،ه!!ولكهـ4،لة!5ول

04)4!+"ه)،ول

ول!!43أ5،ول+ه"ولأ5".

!هـ+أسك!حاكلة"ح

،+ه،5!!4+مأح+أ

!،7أ54هول،ههول)،4

7،!س!أ،3اول4!ح،*

*4!ف!)ول3،"احطكلة4

!ء!م5!اأء"سأهلاأ3

عه"هحء3ولس!س!

سك!!!كا)ولص!

س!هأ،أ+ام+ه

،س!+س!4"ء!أ*،ث!3كه!)

ول!ع!قول3

س!ولول(،ح،!حةأح)

+ء!44،)،ح4لماص!3

ء!3حءممة3+ء"ش!

مح!?5ولإ

س!"3ول+!43ء"ولحا"ء)

،س!!س!ح4أهول

ح،ء!نأ6++أ5ول

5ح+ء4!اأمك!

س!5ولح4أح

ه،صأ41حح،لهة

ءهحلأ)ههس!+،

ول53لة

ولأ،30ح

!*لعة!ععحه3

ء!"حلا،)ه"ول

"ال!ع!،أء3

140ح3ه،1ءهولأثه

!أس!!42حول8له0ء3ه"

!أ4!ا!أ

ذأ!"3ءأث!اولأ34.3ول4كلة)ول،

!أمأحعولمز"!،لةأس!ا!.

*أ)أ؟س!لأ،ثثاأا"ح)+

!أكهحهولاأ+ولألا(
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عقلىاضطراب

لنا

ئيولوسيوسلوبزونسكى،

مارلينلونالد،

النفسيةالعصبيةالثنانية،

إميل،رايموند-لوبوا

بيير،لويم

روبن،لونبار

رونالد،لووركين

لليناميكاا

الضوءسرعةمربعفىالكتلة-الطلالحة

جونإكلس،

إبراهماليل،

الذاتمبحث

منومينولوجياايضاوانظر

المسيحىفوناهرنفيلس،

البرت"اينشتين

روزن-بودولسكىاينشتين-

الكهربانيةالديناميكا

الكلاسيكية

لكميةا

الاستبعاليةالنزعة

مالوفةماليةايضاوانظر

جينرى،المان

انبثاق

تعلاهىمنهوم

متزامنمفهوم

الانبثاقمذهب

تعاطف

تجريبية

طثة

ميزانية

بقاء

مظلمة

عاممفهوم

722

أ!3ء3403،+ولس!،ا!

ك!هول

!ه؟7"+34ممالأ،+ث!س!040ثهأول3

"هول)7.44س!31أول

لاه11،ثا+،"3لاح؟+هءول)34

ول""أه5-"ص!لأ+ه+4،عق)ص!

ول!"ء+،أ!س!+ء

لا"ول؟،كه"60أ+0701

للاههن!ا!+،"هول)!4

لأ!نلأ6ا،ولح3

=!حثم2

أ?3،ثاص!لاول"هح

+!"،ع؟كهـ،)حم!

لا!ه)ه!!

س!س!053)،لأ!ه)5+ءوله+س!"!

3؟ص!عولأس!33،ح+"أ،3+!75+

س!أ+3،أح+،اكلهـمحم+

أس!ول!34أ)0!!-ول-لامم!303"ح+،3

!)حأحك!3ل!ول!قءثا

ح)45اثاح)4

كاوللألةول*

س!اأ!++،4ألأأ3ول

ء3س!0341لأولاممة!(4+س!ق)،أ*3

5)ول6اة،)س!س!ع3آلاسأ.

ء!3ء+3ولءح

4أح!فىع5+أس!ء5+حس!"،

وللا3+35"حأححاءس!ء+ه

ح+!ول!43أ3ول

م!ول4!هيلأ

+س!أهأءق5ول

+س!عحلأ8

ول!أح!4

+هح44+س!ثهأوله53

مماكلة4

ح+س!!1،3أ"حح+هح51

بم+!.4)ح.*.)
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يكفريلر،نجلزإ

التنويرفلسفة

الفرنسى

الاسكتلندى

تشابك

انتروبيا

اضطرابايضاوانظر

ابيتؤر

اللاحقالوراثةعلم

الثانويةالظاهرةمذ!

ايدمتهمولوجيا

الماطةنزعة

النسل(تحسين)علماليوجينيا

ليونهارد،اوير

حاثثة

هيو،إيفيرت

التنموىالتطورىالأحياءعلم

تطور

احيانى

احيانىاجتماعى

الاستبعادمبدا

مفهومى

مادى

محمول

وجولية

ممتدغل

شاملةكمية

النوعانقراض

واقعة

مايكل،فاراداى

سولومون،مانفيفر

نستر1،ههر

723

)س!!+ص!3،م!3!مم!حذس!

ل!ول)أ"!ءأولء++،

ع+ص!!ح"

5ح،،510ط

+س!ول!،!)حتح+4

ص!ول35،لا"

مح!3!)03!أث!340ح3

أ"س!حر+ول3

س!5أح!ولح،أح5

أ"!ولء"ه+ح+ا!أ3ول

ع3أهاه+س!،3لا!

م!ا،أأولء35أ+3

ل!ولس!!ولأحكه

ص!ول)ء03محأهول؟434

ع7ءولأ

57ح1(!ع،ا)ولث!!

س!7ه75ء!

م!75ا،ولأ5ول

!أ)5أ!ه)!ح

أ!أع!50)،

ص!*ح)لا3أهول9ق+حأ")س!

*ص!أ3ص!أول?

ص!5ولحء"ول!ا

يلا4،ءق!)

س!كلم4أح4ءأ

أ*ص!ا،أ"+ء34أ5،+

م!*،س!ولء44ن!اول4

ص!*،س!ولكهأ7ء4ول64لةأ،لأ

4*م!أولأ(حهول53احء"كهح3

،ح!!

لأ،4،كه!"7أح؟اس!!

س!3حآ+4ول،53)هول5+

س!!؟!،س!+5،
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برتهر،يجلفا

كوسمار،مللامان

ميونفر

ميليو!،يرمر

لوددج،خبا!ور

فينمانمخطط

ريتشارد،منمان

جوتليبيوهانفثمته،

خي!

الخي!مذهب

القوةمجلى

ارسمشبشر،

لولفيجفلك،

انتونىفلو،

جيرىفولور،

رياضية،صورية

روبن،فوكس

المرجعإطار

فرانكمليب،

مايكلواق،

حرية

سلبية

إيجابية

الحرةالإرالة

التوية

جوتلوبفريجه،

مميجموندفرويد،

ملتون،!يلامان

دالة

رياضية

محلدة

،هيياسجيج

جالينوس

جوزيفوانز،جال

تشارلز،جلستل

اللبرتو،ماينزجارسيا

724

.عأحا!،ا)س!س!3ي!

3ء)4*،ول،ح-لةولول5*"

س!ع!+5ول

س!عس!+ع.ل!ن!أاأ5

عحولء3؟4ح؟،مأول4*أ!

3لأحول+،،+4أ!*!!

عحلا++كة،ولأح؟4!مه

أ!"حء4،)"ه*ةولك!1،5)أ؟ء

أعح4أهول

أعء،أهولأ3+

عأح)4آههآحعء

عأ5ء"؟،ح"،3ءولع3

ع!+؟،كأول4"أمما

+ح*"+كهـاهلاول

!!هع.أ+ءول.

عها!+أ3،ول،4+"س!،+(،أحا!

35ول،"60أول

!34ء+53حعءمءعول?

!حرر3ط،"!أاأ5

3،علأول،ولأح"،س!)

3!حس!04ول

س!+!4أأس!7

"30أ4أس!7

ع3حص!"1)ا

34عهول!

عء!ء3.ا،،05؟ه

ولس!34.3أول!4+

3+ع*،+4،أول14+ه

+ول3ءأأهول

ول؟4،ء،!ولأء)!

ع!3أمح

!!5س!،؟عأ3!ءول

س!541ول

1،ك!1.+!!23)30حم

)!ك!)أاث!س!)،"ح)ممهء3.ول.

حكلة5آ!7لأةولح2،كلهـ4،)ء؟+5
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مارتنجارلنره

بيير،جاسندى

مايكلجازانيجا،

كلينورد،جيرتز

الوراثةعلم

الشعبى

المظهرالوراثى-الدركيبعلاقة

جيوفانى،جنتيلى

اميلى،جنتى

نورمان،جيشوند

الجشطلتملرسة

!برت،جنشى

ليونجلام!،

النه

جولم

فرليناند،جونزيت

ملفن"جودايل

نيلسونجولمان،

كورتجوتفرشت

جلبرت6جوتليب

ستيننجولد،

لورين،جراهام

انطونيو،جرامشى

الئئ!

جيرمى،جراى

ألان،جرينسبان

ويلاريك،جريجورى

جيمسجرو!ا،

فوناوتوجريكه،

ناسوز،هاك

بيتر،هاكر

نستر1،هكل

بالريك،هاجرد

ناهالد

هاميلتونعندالصوريةالنزعة

ستيوارت،هامبشاير

725

كه45ولس!3،ولكةأول

5!33ح+4أ،!مءء+

حة!أ،لم!ثةك!اح،طءأول.3

،2+مح!5أحه"أ34

ك!س!ولس!4أح3

5!م

ل!ءوللأ،5عم-؟"س!ولأهلا!حه++س!ح4هاول

ك!س!أولأاس!،5أهلأ،لةولا

ءث!ول4لا،س!ن!ااأء

5ء"ء3أول.4حه+هكا

س!5كاا!أ،5حفى155

5اأ،ول3.ا1حي!مح!3

)ك!كمه3،+هءصأ

كو5

5حاهول

05ول3ء!"،عح34أ+،له4

5هءا،ك!،ولاح+ول

5!ول،لهفىك!ء031ول

كال!ول+3م!.!ول+

5هولاأس!؟،5أاعطي!

5هول43،41ص!"س!ول).

ل!كح!!ل!3مأولء3.ول

كم!أحم5حأ،،ل!4هولا5

ك!!علأأ(حأاهول

534لأ،حعءألاول".

ءس!53ول5لأل!ه،ولا،لة

س!،5+ه!.+س!م!3!حط

53ة3فى،!ح+!3).

5ءطح+س!ول55،(35وله

حمة+ط،3ول3حه

ول4حطءع،عح،ع3

!ثش!!حس!طأ،!+43

!ث!!كل!4"40!طءط

وللةررة4ح،لأ.!.3.

أق!ث!أولمأ4ولا!+همأ3ول

أ"3"،6لهول،س!33+!للا
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لأجهزةا

ئود،طر

توما!،بنلانجهار

مار!،يسهار

ديفيد،تلىهار

فوندارلوإ،هارتمان

لا!نيقو،هارتمك

وليم،فىهار

ستيفنهوكنجن

دونالدهبن

فريلاريشطجل،

مارتنطلجر.

هزنبرجمتباينات

مرنر،جهزنلبر

فونجمرمانهلمولتز،

كلود،هلفتيوس

لورانس،ضرسون

كونريتشارد،خرى

التاويل()فلسفةالهرمنيوطيتا

طرولوث

ريتشارد،هرنستين

طنريخ،هرتز

جريجورى،طكوك

!مية

ليفيد،طبرت

كين،ول

ابقراط

إم(إتش.يدعىشابمصنع)عاملإمإتف!

توماس"هوبز

اريك"مربزباوم

لانا،هوبسون

ىدبارونثلهرى،ضرىبول-هولباخ،

كلية

احيانيانوعابوصفهالانسان

سلانىهوك

منجهسو

ليفيد!بيل

الإنسانىالمذهب

كه+ء!،*4

4!+،س!كهول

ول4+!4أول"!،+هكا!ول

لأ+،ول"73-لهول+أ

)يد++،لاس!7!!أ4

+4+ثد3+ول،لام!كله74+ه

ي!+4+،ولول.أك!س!1،)5

ع!+7،لأحأ*))أ*!

فهـا*،ولول،!3"ء،؟س!ول

س!ول06،!+ه)044

ءولاس!"3ذ4ءحق"

اأءا!!س!4ح.73+أثدة

+أح+س!3س!،!3كوأس!ول4أأأ)!ولس!3

س!+أ+ء3سك!!م"+ءلالأح!

ءولا++)7،0،ول،++ءولول7هول

اءولولأأش!3،7ول!)ح.كهـس!4

ي!س!ولس!334+ه،*!سأ+ء!حح01

)ا+س!+،"أح"كه4حهول+

ا+س!+ءاولء4أحك!

ءول!عهدول3

س!ول+س!"ثاأول."أح؟كة4

)ي!ءا،2ء+أول+ح؟

ولأح"،طهل!!ء3+ه

+أس!عحكلةلالأ

أث!ا+س!؟،،"7أ4

)اأا1،+ءك!

أي!ع!"حأ34ح5

11.ول.

+؟هع!،كه"+ثه!*ه

+ه؟!كا،لثا،+ص!قء

300+هول،).كلهـ))+،

+اه؟،ح"4!ول)-+س!ول+"+أ+.!ه!لهول4.

ول5)أ3ول

)ها0+9!3أح+ك!

ولهطه،3ل!4ولس!ل!

ولك!ول7أ+!

لا+س!")،"!7أ4

لا++!!أكا+

؟7ثم
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بشريةخصوصيات

ليفيد،هيوم

نيتولا،همفرى

صامويل،ضتنجتون

الموند،هوسرل

هنرىتوماسهكسلى،

كريستيان6هوجنز

هيولوموفية

الماليةالواقعية

فكرة

مثالية

النفسىالعصبى،التطابق

إيليولوجيا

لامالية

مثاليةأيضاوانظر

للاتحديدا

مؤشر

فردى

تفرد

ذاتىقصور

معلومك

نظرية

تحتيةبنية

جوزيه"انجينروس

فطريةسصة

جبليةايضاانظر

نكاء

كثيفةكمية

تفسير

يلىتاو

يل(7لاويضاأنظرا

لالىد

استبطان

بتكارا

معكوسةمشكلة

مرنيةجمريد

727

)ولا*،+"ححول)أق!أأح3

)ولاء+"!!7أ4

)ولا"*فىل!ح!،لاأحفى51!3

اولا+اأولي!هول.3+!ولس!)

)ولا33ح)3،ول+34ول4

ولولالملألأس!،،+كمه*هولح+ول

ام!لالأ!ص!+3،ص!ق34أ،لعه

لأولاهوله!ث!أثا*

)لاااهص!ع،)أ3،+

4)!ح

اكاس!4)أ+3

14حول(1،لأ.33لأحث!5ولولح!،)

)4س!5)ه!لا

،!++اص!ق،)أثا+

سك!3)،1403س!)،أ3،+

،لأ4حأس!!++4حلأ

طأ4أحعه"4

4،لأأألأ4ول)،

41،لأ7أ4ول)4أألأ

،لأأ+ح!

ولأ،4+هآهول

لأ+س!+ه

،لأ+،3343حول3ح

،لأح!أولح35ثا.لأهثاص!

+6لأ4ءأأ!3،(

!ك!03،13أ،،ك!آلا3ش

،لأ4احأأء!ولحس!

،لأس!4+3أس!7؟ولول!،41لا

حأ(ء!ص!3اءأأهول

+ءولحولحلاأأح

ث!مح!لةفى5طح(3"ء7ولس!

3ح،لةولأأح

حأ4!هثهعماحأه+

،لأص!7ز،ول+ه

لأطس!33ء37"لأهحاول

7،لأأ)؟اثاس!4،له"
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لاغحنية

يكونبحيثيبلو

ينبغى/يكون

اجزانهامنالماليةالكانناتدصى

ليزلىإمرممون

جلنجهو،نجاكسو

نعمواافر،بجاكو

ليمو،جيمس

مايكل،تشنيسكىجارو

كيت،جنعمن

الثانىبولسيوحنا

ليرد،جونممون

إرنست،حونز

دانيال،خمانكا

انلريه،كالناى

يكار،كانلل

برنولف،كاليتشثد

كانطية

الحمثويلكلألط

!لارد،كابلان

انيت،سميث-كارميلوف

جرى،كاسباروت

)المريض(ممىكيه-

يتمارجر،كيمنى

نثان،كيفتر

ميناردجونجمنز،

جيجون،مم

الكينماتيكا

مليبألمنمج،

ماركجمفمياما،

موفة

بالاطلاع

خلفية

زاننة

728

4،ثأأأ)،+5+ك!

)13أحمم!،!ءكا

للأ،)هول!"،

"3عآ5!كاأ"43ث!س!ث!أ3

لا)س!33ءول،سكأث!اأءصأ.

)ء،ط3هول،ولول!"اأول3

)ء،هه"ع؟!،3أهث!

3!4)"ا*ااأ!،

لأ*ممة*ء"3أط،ولأح"أ،ا

ولء)مح!ول،أس!!"،

)"هول4!ول)!

)ه؟ول3هول-فةسأ4ع

)هولس!3،س!+ء3،

6ل!!،،لة+ء!طم!أاءأ

4!ا!ك!لأ"ط!3!43).

ك!،له4س!ا،س!حذ

؟لة،أ"3ح"ص!أ4ء3"!س!+لا)م

،لمهـأ،أ6لهأ3+

حة!4،حححأ!ولس!ا

ك!4اه،لة،ي!أ11كة4

ف!حمة،ا3-أمهنأ1"(،!ل!!حح،4

ك!كمة"كلهه7،ك!!ه

ك!.ح،

حك!ءول+لأ.ول!كة!ممه،ص!.

ك!حلأبم"2،ك!4أ"رر،

حمم!لا+س!ثه،)ه"+ول4لا!كة4

ن!)ول)ح،ك!!ه

ن!"حا6أءولأحثه

ن!)!"!ول4،!ل!"!أاأ"

ف!أ"3،ث!!لاطكلةولول.

ح!ا*هح!م!

كالأص!44ولح!ةء،لعأس!

لأح!ممالاه!!4

!طل!3
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الزانفالعلمايضاانظر

بالوصف

كرشمئوفكوخ"

سيمون،كوتشين

جرزىكونورسكى،

ديرك،كوبليبرج

مايكلكوسفيلد،

كثرين،كوزلكى

تاليور،كوتاربنسكى

جابرييل،كريمان

يرفانت،كريكوريان

سول،كربكى

توماس،كون

بولهكورتز

جهد

جاك،كانلا

جون6شيزلا

لاجرنجيةصورية

انلريه،لالاند

هالنربنشجوهانلامبر!،

ىداوفرىجوليان،لامترى

كورنيليوس،لانسيزوس

البرتفريدريش،لانج

جيس!-لانجفرض

سيرجى،لانج

ئسولاو-

سيمونبللر،لابلاس

لابلاسليمون

برونولألور،

شبكىنظام

ستيفن،لوريس

لوريهانطوانلأفوازييه،

قانون

عبارة

لتانونالامتثال

انطونيولازكانو،

ئعلم

972

س!ء3لة03ولء5!304ولحأحءص!

لأ46ح3ح3أ،"أهول

ع!!"،حق0،5آ

ولء؟ء!،3وله+أ

5*مم!ول330نا،أحلاى

،س!"هاس!،!عأ!،3

ك!ه3س!آا4،اولأءفى،ص!ا

!30اأحف!)،أمح!فى+ول

!5كلعأ5أ+3ف!)،+!4حول23

ص!.ل!اأول،لة،546قء)

ك!)ط+ه؟ل!"3س!+،له"لأ

!ك"طس!،3ول!ا

لا!"ول.،+5؟ع!أ3.

لا!+02لا!!ا

5"،صاع

ح!)"حةء،ط34!لا

"ه)،3"ح،ساول

حة!!صأ!حههآول4اأ3ول

ل!صأ،س!4،ل!ش!43،ل!

،+!!ةطأ؟هح!ولاأأس!ول"ءق

ط74ء4أ+ص!،اولاأح+5عمم5لأ4ص!

ء!،سا302"ح+ه)حأول3

ء!ول،سأ"+3كأم!ح3كهـاي!س!؟

صأكةء!)-!!3"لا"5،"س!3أ3

صا!،!،3ح!3ء

،سأه+4-

سأ"،)!حس!،أ!س!ء+3أولهول

"،ط)4حء"3ء4وله+

،مألاه،!!+ول5

صأا،،4ءح

ول!صالأء33"3ح"س!7ول

لاط7أه3أس!"3لأل!(+اهحول!صأ+س!ع،

سأ"4

س!،!أ3،ولءول

مأس!+اول33

عك!صأطة05،ل!15+أ5

محأ-اول!
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الأ!الفعلمبدأ

المبهجةءلأشياا

شلاليلييهلوامبد

جوزيف،ليلو

ولهلمجوتفريد.ليبنتز

ليبنتزقانون

الييش!فلاثيمير،لينين

المسئوى

بالزمانالمرتبطالمفهوم

سلم

العيانى

المجهرى

المتزامنالمفهوم

ريتا،مونتالشينىليفى-

ستيفن،ليفنسن

كلود،شتراوسليفى

دانيال،ليفيشى

ماركجينليبلوند،ليفى-

هنرىجوبىج،لويس

ديفيد،لويس

ريتشارد،لوينتن

روبرت6لكليتر

مانيو،ليبرمان

هود،لبسون

روللفو،ليناس

الزابيث،ديد

كونوى،مورجان

موفع

التمركزنزعة

جونلود،

رولف،لوبير

جاك،لوبب

منطق

كلاسيكى

جلالى

جللأيضاانظر

منطقيةإمبريالية

نيكوس،لوجوتيتيس

073

!محأ،كهأح،أ+ه!هأعولس!أهاس!هم

صأس!!س!ولثه*ء141

سكأاح،!"ح"3ءأثهق")"أحولص!

!محاهول!ر،ل0"س!3

سأحكاأ+أل!"05،،3مأح4*أ)؟س!)+

سأس!أ؟+أ3،2)!*

محأولأ+،7)44أأول3))أح"

محاس!7)

4+35"حءأأححهولص!ح،5

حء444)

ح،ول35

7أح35

+لأثا؟ح+ه!أحح("س!ءوله

س!ط7-أول)4،+هحأ+أ،!،أ"

س!سا7أولكهوله،أ3"ص!س!ولح

ساخ37-ا(ول،!3ثه،)حول!س!4

س!لأ7،كهأ،أ.كهـاءأ+،!

ش!صأ4،7+ه)؟محأ-لاح!ء7-+!ص!أ

ساء*س!5،3ح35ء!حاأ++

محأ*أ740،3أ4

س!ط*5+(أ+،"أح"ممة4

أسا!اح)ءأ،س!03"؟ه+س!

أصاس!؟ء+!+3،ول؟،،!*س!05

طأ"5+ه،+!م

ط)أ+!ثه،ول040)ه3".

)سألاه4،ع)أ؟،3"،ح

طاد!ه4وله4!مول،حه+لا*لويد

طءه)!أ(لأ

ع!طا!اأ!زأه+أ5+

صأ،س!كاع!ل!"هول

طءهع!،3)5"آ

،؟مح!صا4)3ءلا؟ح

طهأ!ح

ثا،اح3أح)4

!أحء)،أ،)!ح

!ء3)!كط5)!أهأ،ع!ح3

صأه!اح)!أ+محمق!)اثاول

طه!ه"لماحأ3،ك!أمما5ثه
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تيرج،لومو

فريتز،لندن

لورنتزتحويل

كونراد،لورنز

اريك،لورماند

آرثر،لوفجوى

لوكريتيوش

نيكلاش،ليومان

لويدجىبيتر،لويزى

لكسنلرا.لوريا

وليم،ليكان

تروفي،لين!ينكو

نستار،حما

ماكى،مايكل

تنمار.ضيرما

فوردادبر،صنما

ماننور،مالكولم

متيو،ماميلى

مثعددةعوالم

الكمميكانيكاتفسير

ميتافيزيقا

الممكنالعالمايضاانظر

جونائان،ماركس

ماركسية

المالية

لأستراليةا

الكلاسيكية

الجللية

الانبثلامة

الأخلاقة

التاريخية

القانونية

اللغوية

لميكانيكيةا

لأخلاقيةامابعد

لمنهجيةا

+05+"صأس!ذ3س!

صأ4+ههول،3ش(2

صأ5س!3ول21،،3+53م،4+!أهول

سأص!53+2،ك!5ول344

مأررة+ه304!أح

ذس!لأهسأ،لأهلا"*ولم05

سأولح3ح،أول3

ولسأ"+*4ول،ك!ألا34

صاولأثطأ"5أس!!لأولأأ!

صاولق،،طهـ)ء*+44!3ول.

لاصأح+4،*أ)اأ+!5.

لاسأكهس!ولك!35،5+ام+

ح،7"،+ل!5،

7!اح،ءلا"ولأء"،س!)ح

ول،ل!ولص!67.3!ةأ+

"!7هول،!4!3همع24

7،)ح)5،+لأ+!+53

ولء+،)أ،يلا5!،،

يلا،لةلا-"5اع34

أ(!(ء3!س!،+أهول410+!لاول،+ول،"س!ء+أح5

لأ؟"ء"ء+3أحثه

3س!حا!3003!كه)"أس!)30*4

،ك!كاكة7لأ"أ،+ه+4

ول*!ةأ3+

قء،!ول4اأث!ول

لاكهـاء3،ثهأ،لة

ح)543أح)،

أه)!ءس!اأ،ء)

ص!س!+ح!مول،أ(3

؟اعأح)،

11أ5،هقح،)

ءسأا،!

أطولل!أ(3أء

ولحح"!ولأفى،أح

أ!ولس!44أطح)4

7)040"،حأ!هح41
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الخلتية

لسياسيةا

لاليةلدا

سميةاايضانظرا

جمةلاجتماا

لنسقيةا

لمالوفةا

ياضياتلرا

لمادةا

الكيميانية

الكلاسيكية

الحية

فلسفة

الفيزيانية

الكمية

المنكرة

تم،مودلين

بببر،موبرنبوس

كليركجيمس،ماكسويل

ارنستمايرن،

وارنماكولك،

كولن،ماكجن

بلالريك،ماكجوان

ساونلرس،ماكلبن

القياس

المقياس

نظرية

ضاسأداة

الميكانيكا

الكلاسيكية

الكمية

الأستعيكية

الآلية

بيترملور،

الكسيوس،مينونج

رونالدميلزاك،

ذاكرة

صضبة

732

اولاء53

!15أ،أءا!

ولمأ+ء3،أح

س!3س!)،03*ف!اهولا!أث!+

ءه3ا51ه!ء)!

لأ3ثا(س!قء

لا7ا!!ع

الم؟(ءس!أ،!حثا

س!أ،،37

"حن!اس!ا،ح

ح)!4أث!)!ح

)أ7أ!ول

أ"ا30لا؟ههآه

لأ؟ه5أح41

6لةول4+ول

أ"(!+ف!)ول

ول،7)4،ولأ+أ+

يلاول!صرثه!أث!،!أس!ء+

7،*"س!ا)،)!ول3ح)س!مم!!

74لأ3،م!+13
ولءحلاا)هح"*س!-ول3.

7ح5أ+ول"س!)5أول

حلأ،!،*05طءأ!اء!05

ولحء+،سأ،3ول!+35ء4

ءوللاكمةس!ع

ول!صم!ءولس!3س!ول+(

"اس!+ه53

يلاءلماكهةقول!أولل!34ولس!+،

"حءولأ،لةثاح

ح)ث!4ا!ءأث!

ول4ول،،له+

أ،ثأ3أ،3)!ح

ولح"حأ،له3ول

س!7*ء4،كلهح!ص!34

ولأس!ول،!+هطهـاء*ألا3

ولس!احم!!ا،"5ول4)4

س!7+هول

س!"أثا!ماح
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دلالية

ميرولوجيا

معرمةفروعانلاماج

ليفيدميرم!،

روبرت،ميرتون

اللغةبعدما

ميتامزيقا

رقمية

مالية

انطولوجياأيضاانظر

ديفيدأميلر

ستيوارتجونمل،

برندا،ميلنر

!ر

فلسنة

علم

النفسعلمأيضاانظر

/الجسمالعقلثنانية

المرآةالعصبيةالخلية

تشارلزميسنره

ستيفنميثين،

جريج،ميتمان

فاسوحلاة

عملى

عصبى

موسنجر.بيير

جلاوب،تليتشومو

حليةاو

ى!.جى،مور

لى.سى،جانمور

هرىلويس،مورجان

المساءينجمالصباحنجم

موريس

فسيفسانى

مرنون،مونتكاسيل

المغناطيسىبالرنينالتصوير

ماكس،مولر

المتعددالتحقيققابلية

س!3لألهولأأح

ولس!س!53)هلأ!

ولس!س!!ع4103أ3حأ")أ+ح3

ولد+س!+،لأ.!47أ4

س!7+ه+،"محماهي!!.

7ح،4ا+!ل!!!س!

س!7،،ه"لأ3أح3

!أ!"،)

،74ص!!*أ3،

صك!04133لأ!ه)5،وله

أولا"3ءا470أ4

7أا،اول؟هأ3يدءول

يلا11ولس!،ع!س!3ول4،

لملاأ+4

"أ)30ه"لأ53

كهحأس!+حءمه

كاءح)،ث!5حلاثه"حاههلأ!

لأ!!4+أ*4لما)4أ3+

ولأه+3ولحلا3ه+

يلاأثاولس!،3؟ح31،س!73لأ2

ولأ"ص!ول،ثه،س!7حول

ولأ،++5،4م!س!!

ول40ولاء

س!+ول،،أ

ء*ول!هول،ا

7هص!53أ+ء!!،أحص!+ص!

ول5)س!5حلا،"ه،)؟لة؟ه

ولهولأ3+

ول55حع،5.س!.

لأ8!!53ح)صألأه4

ول،ول!!53أ*صكا3+ولء+

ول+أ+ه!3،س!كلةأ+س!7ول!34كلة

ولهش3،ل.3.

ولأ!ك!هح

ولهول+!ءكمةأ1ء،7ء+5+

أ"ول=لأ4ء!4أح"س!3هولحةحس!أ!حأأ)ول!

انأ7اس!،3ول*،

ولول)أ"اهم!ا!حعأ!مزأاألاأ
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بنيتو،لينىسومو

نارجو،لادمير

السرمذهب

نيلليو،نقاش

يمكر،نالر

نستر1،ناجيل

توماس،ناجيل

لجبليةا

التنشنة/الطبيعةخلاف

الطبيعيةالفلسفة

اللاقة

حالةخاصيةايضاانظر

جوزيف،هامنيد

الجليل!الكانطية

رانلولفنيسن

مايكلانوينبرج

اوتوانيورات

الأعصابعلم

الإلراكى

التطورى

إسحق،نيوتن

فريلارش،نيتشه

الاسمية

متداخلةيخرسلطات

معيار

ترافيسنورسن،

الكسنومكو!،

عد

شيء

734

ول37)03أولأ،!ء+أ15

يلالأم4،)،5ول++كلة

لأ3،7حقول!أ3،+

لأ4حءح!"س!،صأأهولح)

لا،4ح3،ك!أكله+

!ك،!ح1،س!+س!3(

لا،ء!)،"+5+!3

*!أأ7أ3+

*،4ول!/ص!ولولللأ+ص!43س!45،س!

ا**ول!"أ)50ه"؟أس!

ك!أ!حولء3كا

س!3س!305،1"!!3""هح+ل!

ك!س!س!43+4،"!501ث!

س!*أ+!أ،6لة*ك!-5ثه+

لأح3كه،س!)04+،"؟"لا.

*لاح،!3ء6+س!أولس!)س!4"

ولءلأ؟"!م،5،،5

!كحول3ه3حأس!ولحس!

ح5!+أ(أس!7

ص!7اهولأأهوللأكله

لاص!أ*+ه،5)ح*!

*أأء2كوح"س!،!3س!4حق؟

لاه+أ+)!أ3+

*ه+-هلأح)3"4أ+!أ!،+ح،كهق4

*53+

لامه3+س!،ألا!!+كه

*57أكا)طهـ،م53*ح

لا*مح!+3

،حءزكا!

ح+هح!أس!!

لأ؟أ!46

أ)4ء4
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واقعيةوانظر،موضوعية

ملاحظة

الملاحظاثر

وليم،اوكام

جون.أوكنور

سمى-اوللنج

انطولوجيا

الكسندر،أوبارين

انيةجرإ

لوضعيةاأيضانظرا

ولهلم،لدااوستو

ألم

درايسزار،باناسويك

الوجودوحدة

ليفيدبابينيو،

ميثميل،بارادى

منارقة

نفسيةعصبية،موازاة

الكلالجزءعلاقة

ريتشارد،باسنجهام

السلبية

ايفاباستالكوفا،

!وشهباستير

ايفان،بافلوف

بيانومسلمات

سانلارستشارر،بيرس

ويلدربنفيلد،

ليريك،بن

روجر6بنرور

سانتجيوبيرجلافا،-بيريز

الشخص

بيجان،بيزارون

لويز،بيسوا

ابيثإلز،ملبس

اصالظو!مذ

الإبنمتمولوجى

735

زكا!س!حأأ7أثا+،كهءس!"س!)!أ3ول

ه؟س!3أ؟،37هول

كا!3س!37س!3ءس!لممحا

هء،لما)!++*أ11أ،ول

ه"ح+هول.953"هول

)40أ3-!ول،ص!س!+.عا"هول

وله151هلأ!

،ول+!هه)ول64له*س!م01

ههس!"34أهولأ3ول

3?)،03ه!3أأألأأثه،+

)!*4340،*أافىاح+

4ء+أ

ع3!+4ألأ"،مم!ول43!مز

"،+!ح+ك!أس!

+أ"!!!س!7!!،ولأ4

4!43!أثط،7أ؟ح)ح

344،!*ه

)!كة!)س!)أث!+،"3لأح؟ه+حول)4!

يهـء!-*؟5)ءس!3)،،أهول

4!ثمثهأ،+!"!ولءأ""،م4

53ةحأ7لأ(أ

،ء57؟ا،34،!س!!7

كهح،س!لا3"سأهلماأ3

.!!+7("75(7،!

طهء!30ء(!)ول،300

أس!!،?3"ح)كهص!3كا.

م+س!!اس!،4أ*3ء4)

س!!،+ولس!!!ح!ح

س!عول35كهس!،"هء!م

ش!ءس!3-2!س!)!3أ،"!"3،ولأأ5!،

33ء!+ه

!ء3،محة،!ذأ!ول

س!!053!،ولمأأء

ح؟ء)"ثه،س!)أع!!ز،"كهـ.

ء؟!ول+س!+ه)ءأ3+

أ"ء(ث!51+ص!هأ!ح)!
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لانطولوجىا

الظواهر(وصف)علمفينومينولوجيا

ظا!ة

مظهرايضاانظر

ميلدا،مليبس

فلسنىقالب

الزانفللعلم

العلمىللثقدم

الفلسفة

العملية

السوهتية

النظرية

العالمرؤيةايضاانظر

فودلن

)فرينولوجيماللماغفراسة

الفيزيانيةالنزعة

الفيزياء

جان،بياجيه

كيت،بكيت

ستيفنبنكر،

الخادعالدواء

اوليان،بليس

ماكس،بلانك

العصبية،المرونة

افلاطون

مايكل،بلات

الأقربالحليثالعصر

فالنتنوفيتشجيورجى،بليخانوف

التهيلمذهب

افلوطين

تعلاثية

سياسة

كارلبوبر،

وضعية

كلاسيكية

منطقية

إمكانية

مفهومية

736

)!حأ!ه)15+ه

"9لأ!ه)5+ء،+5+ص!

؟9+ص!ولء*ه+ه

س!س!3)،"طهـ03محم!ولءح

ع"أ11أ"فى"يلاح)6!

!"أ)هثهه"اح)!أ،+ذ*

35"3س!ول304أح+ححس!

همس!3+ءأأ،!حس!!35"3ثا

ح"أ)30لا"ه

ع!4أح)!ءأ

703ا"س!

أ،س!53!"+ح41

ء3س!)،4703)30*أ"س!

،5؟ء+ه

!"س!3ول51هلأ!

!"لأثهأس!ا!أ5+

ح"لاثاأحثا

عأ"ء!،أ+،ح

أح،،ءمماح،!،،!

حأول3ءمما.3أءس!7ول

!)ء4؟س!5

،س!ح،)حا)ولأ،لة+

)ح6له،طح*،7

حا!3،أح1لأ،،ولحول4!)

ح)،04

،،،!)!7أاس!!"ح.ما

أ!أص!ء+ء*(5

)ع.70+!يطس!أ!53ء5أ74اأ،ولحول57أ؟ح

ع)س!ولأك!*

!)54أولول3

ح)لا)!153*

51ء،أءأ3

"هحس!3"!اكة".

!30أ،ألأأ3+

ح)343أح4)

)هلأ!ء!)

ء330أ؟أ)أ،ل!

حهولحرول"س!)ممة
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واقعية

ممكنعالم

متعددةعوالمايضاانظر

رسكو،باوند

براجملالية

برازر

ستيفانى،برشمتون

ادعاء

تود،بريوس

كارل،برايبرام

يفجوز،يستلىبر

احتمال

عملية

برنامج

للبرمجةقابل

خاصية

قضية

المبتدئالعلم

وليم،بروت

بسملاليكوس

الزانفةالفلسفة

الزانفالعلم

النفسىالطب

النفسىالتحليل

النفسعلم

الأحيانى

الألراكىالأعصابعلمايضاانظر

مخبلا

المقارن

الحسابى

المتطور

التطورى

المعلوماتمعالجة

الحسابيةالنزعةايضاانظر

الاجتماعى

سيكون

النفسىالعصبى-الهرمونى-المناعةمبحث

النفسىالجسدى

ا!س!3

330!ح)"أ4)!5"

ء3س!4!ر!05)،43)30"-لأول

!هولول4،"0ء3مح!

!4!!أ،+أ3+

أ،ع!؟س!ع"01ع

ع3ح3أهول،3،ء"؟!ولأس!!

ء"س!3!ول14+!

ح!ملا3كه"+ك!74.

أ!م*!53،!!3اا).

)(3ء+!لاس!،؟"س!301

هع!"،"أ11!لأ

ععع!س!35

كلم5كاس

كلم5!!+للأ+،ولس!

!3هس!+لأ

ع!5"30أ،أ5+

لا!010ء3أ+ححس!

كلم5ول1،*أ))أ!ول

!5أءحم!ءأحول؟ث!

!3ولح4"ه؟أ)30"هلأ

لاء3!304حأحولس!!

3!لأع؟ا+،،

ث!حلأحول،5")،لأ5أ3

لأثا!"حلأ!م!ه

!أ51أ!هح41

3س!ح03)4هحأ،أ!علأولولح303+ءأعحص!

34!33ء)+أ

حه+هأء،ءأ7ح

حه"ولول،،!أهولا،

س!"لأس!)ه"ولص!+أا!

س!75)ول،أ5+!ة

ولأهم+3،،أهول-هعره؟ج3أول!

س!س!053)4ح+هأ،4أولهأ)،+ه8+3

)!أس!3

5!"حلا+ه

ح3لأح؟5-+ءول3هس!-+4هص!قول5-أول++ول5)ه!

ء3لاس!؟030،،+أح

737
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بطليموس

البيوريتانفرقة

ليل،بورفيس

هيلارى،بتنام

زينون،بايلاشين

فيثاغورية

كيفيات

نتوناكو

الكمنظرية

كوارك

أورمانفانويلارد،كواين

!سكومار،يتشلر

بيتر،نيلتور

سانتياجو،كاجالىرامون

هرمانجون،راندال

ليزا،راندال

آين،راند

جيمس،راندى

عشوانية

واللو،راسموسن

عقلانية

استجابة

واقعية

سانجة

علمية

تفكير

رد

معتلل

جنرى

هانز،خايشنبار

الشيءمذهب

الماليةايضاانظر

نسبى

الننمبيةنظرية

738

يمهالا+س!

*قأول!(+ث!

*م7ح،3)4!ح

ل!(+*!،11أالأكلة

لا!الأ3+لأ؟،+مح!هول*،

لا!ا"4!5حم4ولأ5*

لا"،)أ!

ول"+،اهول

لا"+4لا،+؟اس!ه+

لا"مم!كة

!لأولح،*أ))4!،+474+53ول

ول،أح؟اء،47حعلا3

ول،أ)،هول،عح(ح3

+ة+،وللأ"ا!ز،ح5134!!أ(ول

ولا!4+4"اا؟هول،ول!+ح+ل3

4"ول))،4،أسأ!3

ول!44،لأطهـول

+،"4أ،لى!،+ص!ثم

04+،"حممأ33

ول+3،"ثه+ء07414.3لأ

"41أهولا،أ3،+

"ح4ح،ألأأألأ

ولح،)أ5ول

ولأ،7ح

5أحص!أ،ولمء

3،س!"هولأ+!

ص!"4ولح4أهول

ح!7!،!3

4،3أح)،

س!"أ؟ءكا!ءح،؟،++54

أح"فى+

س!س!3)*كم740اأ!س!ا!أ3ول

"ء)أ،،س!7

اءولأ،4لأأألأ+هس!"ا
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لعامةا

تثصأيضانظرا

لخاصةا

المعرفةمصالرفىالئقة

لين

ارنست،رينان

كولينرينفرو؟

تمثيل

نيقولاسريشر،

الثورة

الصناعية

الكم

النسبية

العلمية

خوليوباستور،رى-

روبرت،ريتشارلسون

جياكومو،لأنىريزو

جان،روبنن!ون

الآلىالإنسانلراسة

ريتشارد،رورتى

ألكسنلار،خروزنر

ليو،روزنفيلد

يتشاردر،تلىرو

عدةقا

انلو،5ارومبو

نداتربر،سلر

رننمت1،دفورنرر

جود؟يلارار

السامخاياملرسة

روبرت،سامبسون

بولجان،سارتر

جورجسانتيانا،

ىدمرليناند،سوسير

جيمس،سافج

دانيلى6شاكتر

توماس،شلنج

973

)4!ح+ص!5

صك!3،)كه70!53أ1،1أهول

?ه5أ!)

)س!"أأ؟!)ألأأآه،لهـ)ء!4ء)*ه3وله3ءحع

حولاأأ!هول

س!"++،،+!س!،3

+س!"3م*ح،ح)5أول

ص!3"ص!ول3حأ(!(ول+ه

س!"3ح"ح،مأ*س!3،)0"

"ح)75أألا+ه

حأ4لا(ثاأ!ا!

ول"!،ولول+

عح1(،أ7أ؟أأح

3أحأ+س!أمح

وللاس!،30431!-أول)أ5

"أح"4343+ه،"ه؟+س!ح

"أ51ء412،أ،أل!!ص!ه5+

""هأولثه+ه،لأ+!ه

"ه!أهأء5

"+هلأ،أولح"34!

ول30ء!كاء!!،كهـ)ص!لمم4+4س!م

"50س!+ءآ41،محا5

"هول1)حلا،"اح"34!

ولولاء

4!+ولول،"!لاح+!ول!الأ.

ول"35،))حي!س!!4*34

ولول"،ه++ح34،+س!س!(ثه

لاول4س!،3)"ه+

طاللأ+!3لأ،3ح؟)71،55

3"+،5+ه،ول؟هس!+01

؟ء3+!،ل!4!-+،س!ول)

4،34لأ+4،،ص!ك!هص!!!

لا!533ولص!3"س!343أ+ررة4س!4

!!7!3ح"ل+!س!5سا.

3حط،3ءاحء!+!أس!)صأا

3"حس!))أ+!،؟+ه43+ح
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مكسيميليان،سهاورسلوا

مايكل،شميت

يلنأر،لنجرشرو

شرولنجرقطة

الفرد،شوتز

لشارلى1فموارتز،

علم

زانف

مستاجر

طبيعى

اجتماعى

العلميةالنزعة

وليم،سكوهل

جون،سيرل

ترنسىسيجنوفسكى،

ذات

كالرإ

عىو

تحكم

تحلايد

انانية

وودروىسيلرر،

هانز،سيلى

دلالىاقراض

الدلألةعلم

مجموعةشبه

سيميوطيقى

الكونتونشبه

العلمشبه

سنيكا

جملة

الاننص!قابلية

ان!سيث،

امبريقوسسكستوس

كلود،شانون

حادةخاصية

جونلألان،شير

مارى،شيلى

074

3)"ح،"330ولس!،!أ*،ولف!اأ،لة

3ح"!+4،،يلاأح"س!،ا

33؟حة4أول،!س!!أ+س!ول

3ح3؟أ!قول3ء!،3ح"!

3ح،2،فأط)ولس!!م4

3ح؟*،2+لة؟حاممةأء

3ءأ+ص!حس!

!هلا!3

3ء!ح+ء!+

ول!+341

ع!3أ)4

3أحس!ولأ،5ول

3ح75أ))ح،*أ))أ*!!.

3ح)كة،س!لأ؟ه+

زس!3ول3*هنهـا،+ء+ء+س!س!).

اس!3م

،*حن+ءثه3

حهول5أحلماهث!+33ء

ءهول3(ه1

حأء4نأ++4!أ+ه

)س!3بم"كهولح33

اس!3ا33!،ولهلأ*هك!

)س!3لاس!+ي!+54

3ء!+ول،أح4ث!3ولهول،أ5ول

س!3ولكا!(أح3

س!3ن!لاه!"

س!3قأهأح

3ءأ+4لا!ولأه+

س!3قثطحأ+س!حح

س!3ولس!ح!

س!3++ء،حء

س!3"كا!ممهأ)أ،لأ

،س!3؟،كهـ+أ)ك!.

أ*س!3لا3ا"*!!حولث!

3"ول،ول+ه،ح)ول،س!4

ث!؟!ة"م55ح*لأ

3"س!ن،)هول،ءط،له

3"س!))س!لأ،ول+،
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لزئشار،ينجتونشير

بنرا،شيمونى

كوفشيرو

دارلو!،ترشرو

نيل،شوبن

برتهر،نسيمو

ولف،سنجر

شكية

معتلالة

يةجنر

هوسبور،سكنر

ديفيد،ويلسونسلوان

لورددانيال،سميل

جون،سمارت

آلم،ممميث

كوينتين،سميث

لى،سموك

سوفى

إليوت،سوبر

اشتراكية

اجتماعيةنزعة

برامج

نفس

مكان

زمكان

لازاروسبلانزانى،

تامل

هربرت.سبنسر

روجرسبيرى،

بينليكتاسبينوزا،

روحىمذهب

مثاليةأيضاانظر

تلقانية

ثبات

جوزيف،ستالين

معيارىانحراف

حالة

دالة

741

3"س!++ي!ه+،ح")ع!ء3

3طأ*هوللأ،؟طهـولس!3

3؟أ3همما75،ول.

3"ي!هص!ع،*4ل!ع،4

3طول!أول،*حأا

3أولهول،حاأص!!+كهـ.

3أولء!،5133*

3ط"س!،أءأث!+

ك!+ءم،4ص!

4،عأحاء

ن!ا3ول+ءعكارول؟+ولثا03

013،لهلثاأ)ثاهول"!7!أ4

أ،،+3ا"أول!!اءهسأع4

ث!،+4+)+"هحح

3ق"،،طهـ+!4

3ق؟4كارلاس!ول،أول

3+15أ+،سأس!س!

3همحم)،*.

3همح!،عس!ااأ15،

3هحأا!أ3،+

3هح51)ه!أ3+

03،آ"س!-لة

03لاا

3"ح،س!

3ح،"ا،حس!ول

ا،"3أحه2،أ،لةمح!2،صأ35

حس!3لااأ!أ5+

ص!3ولحس!3،+س!؟3!*

محم3+،ول5!ص!ع*،

3"أ+همحز،!س!ولء4أح،

3"أقولأ!)31*

س!3س!4)ثا140ح،)أ3،+

3"5+،،لةس!أ(لا

3(كا!أ)أ4لا

3"!)أ+،301ء"ط

+،3434!74ء4أأ!هز+

3س!،كاأ

لاولولح،اهول

http://www.al-maktabeh.com



مكان

،ستيفنستيش

نيلىدا،ستولجر

فرنسيس،نلاررسوستونر

ليفيد،ستوف

بيتر،سونواستر

الوترنظرية

بنية

ذاتية

أسلس

ميرولوجى،جمعحاصل

تسلسلأيضاانظر

للحلاتالإضافىالربط

فوقيةبنية

إضافى()حلوثعارضية

بانريك،سوبيس

النموينمرىالجيشسكين

رمز

صض

تزامن

نسق

مفصصه

جمنى

نسقية

جانوسسنتاجوث،

هيكوطد،هاشىتاكا

جينيواو،تانزى

لفردا،سكىتار

حاصلتحصيل

تت!ارلزتايلور،

ماكنكتجمارك،

742

ء!"ثهس!

13أح"،3أ3"حح+ح.

ل)0،3،كةأ+!هس!ا

30،أ0(ث!.33ء4+ول!3+334ثاءح

70،3،ح4!ألأ4

!313*3+ه،اس!عح3

3أأم+!؟أحه+

3أ+لاأح3ح

ذ؟لا3،حس!أ7ألأ(

ول3؟5،أ،عول+

+لما3،+حس!!)5هأ!ح41

3حح0415ح+ه(!حأ،!+س!+ه

لا3سكم!هثهأأأ+ه،هما!،3س!3

لا3"س!33+،حول"س!3

ول3هس!3لأء+أحولحء

لا3"هس!ثه،3،،!أحمما

3*أ3كه-لأ+ول!ول6لهـ)أس!آ
لا3+؟5)

لأ3("،+ه+

لا3ولحث!3ه+أأ!2أ+ه

لأ3(كاس!+

ح+هح"ءرول)ء

ء5ولحمح،س!

ث!لا،3حأولث!+

،أ+!32أ!"(5!،لأ30،لة

؟،!4+5،؟أ"ا)أأ"س!4مم!5

ول!+2أرلاعأ+ء!5

43+،أمم!كه)ول3مح4

)5(ول!+لا!ه

الأ!+،53"ح)كهح3

،مم!،ةول!س!+48*
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يتشاردر،لرتا

هوتلا

يةنظر

لعمرا

علمية

الحراريةالليناميكا

الحراريةالاستاتيكا

شىء

توما

توماوبة

ريتشارد،تومبسون

ليونيل،تايجر

جو!،لاندتو

يتشاردر،تولمان

يكلما.ماسيلوتو

ليوجو،نىنوتو

جون،بىتو

روجر،تيلتو

تقليد

النكلخيل

الحياةشجرة

بروستربجاره

المجاز

كليفورد،تروسلايل

الصلاق

التناظرنظرية

الواقع)حقيقة(

المنهجىالتصور

الانطولوجىالتصور

جزنى

العمر)حقيقة(

قيمة

743

ع،؟حأ"،!!ا!؟+.+4

"+س!لأ!ه)5

+طح+ه

هم4+ق

3حأس!(ولأا!ح

ك!،+3!؟+لأول!حقثط

+؟س!+!5ثهأءأاء5

+"أ+!

+؟ه!،+؟!ثا،01

+؟هألأ+5لأ+

+"ه"،+ث!ذه،أ"ء"3.434

+أس!!،3أصأ+هس!ا

)5+64لة،أهط+

ه+)+،له،أولح؟ممة4ح

+ه+4ثاس!ا)5،اولأح"ص!!)

+هولهول1،ك!أول)أ5

+ه،لأ؟هلى+؟ه
+55،ء))،ول5!س!3!.ي!.

4،م+أأ،هول

ول!!+"3ي!هس!!طةآ3!ألا

س!ءع+مهألأحم

+قس!!!،3!ل!حس!.ك!

م+س!95

++س!)ء34)،احأهمم34

++4"

حهس!+ثا"هول4ص!+حس!،؟ص!5+آه

هآ،3ح،

)040؟،س!+أ!ها!حس!+هأ"س!حآه

وله51،5!أح)!حهولح،"ص!مه

ثي"أا!

هم5!ص!هول

ا!7ولس!
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ندلا،توفلينج

تورنجآلة

رامون،تورو

التوامالأرضخيال

النمطلراسة

فونجاكوب،يوكسكل

اللايقين

معيارىانحرافايضاانظر

عىاللاو

الفهم

الكون

فراغ

كلاسيكى

كمى

القيمة

بال!،فراسنفان

سوزان،فان

)فهم(تاويل

تاويلايضاانظر

تقليرىجسيم

الحيوىالمذهب

غاء

كارلفخت،

جرهاردفولمر،

فولتير

جورجبيكسى،فون

المالوفةالمالية

سيمينوفيت!ث!ليف،فيجوتسكى

ادكونر،يلاينجتوناو

!هـ7

7)ول+أ،!ول)س!4!م!

ول+قول!+أ؟ح!أ6أس!

6+ول+،!"ول!ه

أ*++؟ي!3ثأ،لةأ5لا

لا+)!ملا!ه

س!ىنأ*ا)،1،ل!!كا7هول

ى+ح14،س!أ+لأا

صك!3!)ثه30!لهأ4344س!174"4أ+ه

لا+ءهول3حأهول3+س!ث!3

لأولس!33444ول4أ!ول

+لاأس!!ء33

ك!4حولول+

ح)35،أح)4

ول4،لهرول،ول

أ!7ولس!

كة3كمث!33س!ول38!!ح

،*4؟!ول!37ول63لةح"

س!7عفى،ء"ء+

3?013،!ح،6لأأ،4(ص!!هول

7احم)،"يد3اءحا

7أ"ا!أ3+

ءه7ا،أ،م!أ5ول

7هي!"!)3،

1751ء+،3ءك!"43،مة

لأأ!514ءم

3هول!؟،س!كهلا،535ء!

ول7)!دةاث!اس!ق!)أ3!

لأ07!،3كلط"ءسأ37حلأولهول75أح"

44!*أ!ي!هول،حه+44!
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موجة

موجيةدالة

حالةدالةايضاانظر

ماكسمبر،

ستيفن،وينبرج

كارلهرنيك،

إلواردوسترمارك،

جوممتك،ويتر

ارشيبالدجونليلر،

نورثالفريدوايتهد،

جنيفر،ل!بتسن

نوربرتوبنر،

تورستنوشميل،

اولوفبير-ويكستروم،

!انكويلتفميك،

ريتشارد،ويلكنسون

جورجوليمز،

إدوارد،ولسون

وليم،ومساث

لود!ج،قبنشتين

آرئر،وولف

لوش!،ولبيرت

عالم

العالمرؤية

بولجون،رايت

،سميرزكى

ليكلر،زيمر

زومبى

745

س!7،*

س!7،*+هأ،ح+ولأ

3?303،1ء،ء،ولأولحأ،هول

ء*مح!3،ول48

أء*ولء؟"!ع3(س!ءلأول

*ء+أمم!حص!،حاكلة

*حثه4كلة+ح،كاس!م!*4-له

ء،،س!*،!ل!ولثا7،،كهـ.

،!س!)ءس!،*ول"ه)14،؟أ"حطه

7لأ"أء،"ء44،ولام!عم*.

*"ا(5ه+،لىءولولأحم3ول

*أس!ولء.!ك!53+محط

*أء3اء،،+330،س!ول

أ*ط343+ولة)5-3ء!مهول.

أ*ءا.؟مح!33؟،لة

*أان!ول03ول"ة"ءكة4

*أ)اأ،ول3!محر-هء!عح
*أ31هول،34ل!ممة04.

*أ!ملا+"،،أ*)اأ+ةح

*أ44!حول34احول،لاسأ4*أ!

*51،آول؟+ول3!.

*5)-مم+،ءممأ*أك!

*ه)ع4

*ها!74أء*

،،؟!+*ول"ه)ح4اول

ف!اء3،ف!)مح!3

2أ،3!ل!اح)!لة

أ؟*م!ء
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لللطورفف1طولفط

-9191)بوخمهمارلو

كندافىالمقامبهواسئقر،6391عامموطنهمنهاجرأرجنتينى،فيلسوف

ماكجيكجامعةفىوالميتافيزيقاللمنطقأستاذا،يزالولاعمل،أحيث669عام

كندا.فىمونتريالفى

أستراليامهاجراكان!ذىبكجويدومعالكموميكانيكاالفيزياءدرس

.لهيزنبرتوتلمبذا

بلاتا.ولاآيرسبونيسجامعةفىالنظريةللفيزياءا1أسئابونجىعمل

فلسفى.ركودمنتعانىكانتبيئةفىالحثيثةالفلسفةنفسهبونجىعلم

العلم.فىيتدربالجنوبيةأمريكافىعلمفيلسوفأولوكات

النفن!وعلموالفلسفةالفلزياءرأنسهاعلىواسعةمجالاتفىكتاباتهئدور

خمسينمنأكئرلهالإنئاجغزير!يسوفوهوالأحياء.وأشم!الاجتماعوعلم

فىرسالةبعنوانالضخمعملهذلكفىبماوفلسفى،علمىبحثوخمسمائةكتابا

(.مجلدات8فى)الفلسفة

الطبيعية،والأنطولوجياالنضيةالواقعيةباسمأحياناالفلسفىموقفهبنممى

النسقية.الماديةأسميهأنوأفضل

المدارسرلبعضالعنيفونقدهالتنويرمشروععنبدفاعهمعروفبونجى

الحداثة،بعدوماهيدجر،وخاصةوالوجوديةالفينومينولوجيا،متلالفلسفية

الفلسفية.والنسويةوالهرمنيوطيقا،

ديفيدوتفسيركوبنهاجنتفسيرأ!آ1الفيزياءأسسكتابهفىبونجىرفض

الواقعى.تفسيرهواقئر!ةالكملميكانيكابوهم

747
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وهوالجوائزمنومجموعةفخريةدكئوراةعشرةستعلىبونجىحصل

فىالعلمىللتقدمالأمريكيةللجمعيةرميلاأصبحالذى،رسلبعدالوحيد،الفيلسوه

491،لمعام

مؤلفاته:أبرزمن

/6191الفيزياء،(سسأ-

7391الفيزياء،فلسفة2-

9891-1لم419مجلدات8،الأساسيةالفلسفةفىرسالة3-

8991،الثانىوالمجلد،الأولالمجلد،العلمفلسفة4-

1212،الفلسفاتتقويم5-

1302،الطبيةالفلسفة6-

1702،الفلسفةضوءفىالعلممصارسةآ-

748
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للعطور:فف1طترجمكل

1دللأماعيله!لا!ح.د.أ

.القاهرةجامعة،المعاصرةالفلسفةاستاذ-

ومن،العقلوفلسفة،اللغةفلسفةهماجثيدينفرعينالعربيةللفلسفةقدم-

العلم.وفلسفةوالمنطقالإبستمولوجبا،الأخرىاهتماماته

!-+،أا:3،1،5-35أ300501لأ!3اه+!.05.1+

العلمى:الإنتاج-

الكتبأولا:

للطباعةالتنوبردار:بيروتأكسفورد،مدرسةعنداللغوىالتحلبلأ-

والنشر،3991

دار:القاهرة،الأولىالطبعة،كواينفلسفةفىدراسة:والمنطقاللغةفلسفة2-

5991،المعارف

المعهد:القاهرة)بالاشتراك(،المعاصرالإسلامىالفكرفىإشكالبةقضايا3-

7991،الإسلامىللفكرالعلمى

:القاهرة،مجلثينفىاك()بالاشترتطببقبةونماذجمعرفيةدراسة:المفاطمبناء-4

الإسلاصى،7991للفكرالعلمىالمعهد

الكويت،جامعة،الاجتماعيةوالعلومالآدابحوليات.الطبيعبة،الإبستمولوجيا5-

5102-2002

5002،السعوديةالمصريةالدار:القاهرة،المعاصرةالمعرفةنظرية6-

الاجتماجمة،والعلومالآدابحولبات،جرايسغدالمعنىفىالقصدية7-النظربة

نظريةبعنواننشره)أعيد023،5002الرسالة25،الحولية،الكويتجامعة

974
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المصريةالدار،القاهرة،الأولىالطبعة،جرايسبولفلسفةفىالمعنى

2(.500،السعودية

الآدابحولياتالعقك،فلسفةفىدراسة:القصديةفىسيركجوننظرية8-

262،1702الرسالة27،الحولبة،الكوبتجامعة،الاجتماعيةوالعلوم

7002،الحديثةقباءدار:القاهرة،سيرلجونفلسفةفىدراسة:العقلفلسفة9-

للئقافة،الأعلىالمجلس:القاهرة،رورتىريئشاردفلسفة:الجديدةالبراجماتبةا-.

9102،القاهرةوالتوزبع،للنشررؤية،الثانيةالطبعة1302

الطبعة،1752ايأولىالطبعةاللبنانبة،المصريةالدار:القاهرة،اللغةفلسفةا-ا

812الثانية

والتوريع،للنشررؤية.القاهرة:،المعاصرةالفلسفةفىوالعلموالعقلاللغةا-2

218،الأولىالطبعة

:البحوثمن:ثلأليا

الكويت،جامعة،الإنسانيةللعلومالعربيةالمجلةديفيثسون،عندالصدقمفهومأ-

2257-60ص،6991صيف،والخمسونالسادسالعدد

56،المجلد،القاهرةجامعة،الآدابكليةمجلة،فتجنشتينعندالعقلفلسفة2-

.93-99ص،6991أكتوبر،4العدد

الئالثالعدد6991،،العربىالفكر،اللغةفلسفةفىالمعاصرةالاتجاهات3-

77-53من،والئمانون

الكويث،جامعة،الإنسانيةللعلومالعرببةالمجلةالمعرفى،الشمويغنظريات4-

151أ-01ص000،2شتاء،عشرةالثانيةالسنة96،العدد

العالمىالمعهدماليزيا:،المعرفةإسلامية،فلسفيةزاويةمنالمفاهيمدراسة5-

لأ9-38ص،7991أبريك417/1الحجةذو،الإسلاصىللفكر

075
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عددآ.مجلد،القاهرةجامعة،الآدابكليةمجلة،الوعىومشكلةسيرلجون6-

285-.33،ص00،02أكتوبر4،

واللغةالعقل،سيرلجونمقدمةوالمجئمع،واللغةالعقل:سيرلئلاثية7-

11-.14،صوالمجتمع

9-38.ص،فتجنشتينسلوجا،هانسمقدمة،والعقكاللغةفيلسوف:فتجنشتين8-

منرجمةكنب:ثالثا

:القاهرةالوافعى،العالمفىالفلسفة:والمجتمعواللغةالعقل،سيرلجونا.

1102،للترجمةالقومىالمركز

4102،للترجمةالقومىالمركز:القاهرة،فتجنشتينسلوجا،هانس2.

.القاهرة،الطبعتحت،موجزةمقدمة:المنطق،بربستجراهام3-

.القاهرة،الطبعتحت،موجزةمقدمة:فتجنشتينجرابلنج،4.

ا*3،105"حولا+ولول!تأليفالغربيةللفلسفةبلاكويلقاموسترجمةفىشارك5-

للترجمة.القومىالمركز:القاهرةالإعداد،فيددالأأ)،وطة

مجلة،المخاطباتمجلةالتحلبلية،الفلسفةفىاللغوىالتحولهاكر،ببتر6-

7102،إلكترونية
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عبيدحمير:اللغوىالتيم

حصنكامل:المطبوعاتإنتاجعلىالمثرت
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والفلسفةالعلمفيسؤالينأومشكلتينوأصعبأقدمالكتابهذايناقش

الفلسفيةالأسئلةالأولالنصفيتناول؟العقلوما؟المادةمامغا:

ولعل.العقلأسئلةحولالثانيالنصفويدور،بالمادةالمتعلقةوالعلمية

ازدواجيةأنهوواحدكتابفيالمشكلتينمعالجةإلىالدافع

العاديةالمعرفةفيليسمتحصنه"بونجي!ارأيفىتزاللاالمادة/العقل

الكتابيسعىكما.أصتامخبلاالنفسعلمفيوإنما،فحسبوالفلسفة

فيزياءوخاصةالمعاصر،العلمبمساعدةوالعقلالمادةتوحيدإعادةإلى

"بونجي"يدافعالفيزياءفلسفةوفي.الإدراكيالأعصابوعلمالكوانتم

التطابقعنيدافعالعقلفلسفةوفي،للمادةالواقعىالتصورعن

منقلةإنالنقادعنهقالعالملفيلسوفمهمكتابإنه.النفسيالعصبي

.الطرحوشموليةالغمقحيثمنمثلهعملتألمليفيستطيعونالفلاسفة
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